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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Ob obilici dela in vsakodnevnem drilu se človek  nehote ujame v 

svoj racionalni svet preživetja, duhovni in kulturni svet pa podredi 

materialnemu, kar vpliva na kvaliteto življenja vsakega posamezni-

ka in na družbo kot celoto. V teh časih človek težko vzpostavi to 

nujno in še kako potrebno ravnovesje.

Na svet gledamo z »očali«, ki nam jih je nadela družba. Kako bolje 

razumeti svet okoli nas, kako si nadeti svoja očala itd.  se sprašuje-

mo, ko razmišljamo o našem življenju, o naših  vrednotah, kulturi, 

znanju, toleranci, o materialnem in socialnem statusu v družbi, o 

civilizacijah okoli nas ter bogastvu, ki so ga razvila mnoga ljudstva 

in kulture tega sveta. 

Za boljši svet, ki vedno pripada otrokom (našim in vsem otrokom 

sveta), tako je bilo in vedno bo, je pomembno (je pošteno, je po-

trebno, je odgovorno, je pravilno in  ne sme biti drugače.) da dela-

mo in mislimo dobro … , kjerkoli in karkoli že mislimo ali delamo.   

Mediji nas vsak dan tako nekritično in intenzivno zasipavajo z in-

formacijami, kaj in kako počno naši izvoljeni predstavniki v stran-

kah, v parlamentu in v vladi, kako se povezujejo, prepirajo in loču-

jejo. Mene kot državljana pač ne zanima, kdo, koga in zakaj pusti 

na cedilu, saj imam svoje mnenje o njihovem pogledu na svet in 

sočloveka, na vrednote, ki jih zastopajo, o njihovem poštenju in 

predvsem o opravljenem delu za ljudi, za skupno dobro, torej za 

državo, za naše državljanke in državljane, ki smo jih izvolili in jim 

dali v upravljanje to državo, torej posredno tudi vse svoje ime-

tje. Kot državljan bi jim preprosto rad zaupal in jim verjel, rad bi 

imel  pravno državo za vse enako in svoj državljanski mir ter delal 

in ustvarjal v urejenem, stabilnem in transparentnem poslovnem 

okolju. 

Težko razumem, zakaj Slovenci tako nasedamo tem strankarskim 

»igram« (medsebojnim prepirom, petelinjenju, zdraham ali kakor-

koli že temu rečemo), zakaj tej njihovi »zastonj promociji« name-

njamo toliko medijske in vsesplošne javne pozornosti, vedno pa 

obidemo resna vprašanja in dileme naše vsakdanjosti in prihodno-

sti, ki si zaslužijo več korektne in strokovne obravnave ter morale, 

poštenja in odgovornosti naših politikov, ki v državnem zboru in v 

vladi tako nekritično in neodgovorno zadolžujejo državo in naše 

otroke, nihče pa jim pri tem početju ne postavi okvirjev in mej. 

Najemanje dragih kreditov za sanacijo bank, ki so jih znani akterji 

skozi botrstva in dodeljena posojila tako  rekoč legalno oropali, za 

katere natančno vemo, kateri so (kredite dajali in kateri prejemali), 

vemo pa tudi, da kreditov ne bodo nikoli vrnili. Teh imen nikoli ni v 

medijih, ker so  za eno in drugo politično opcijo »naši«, kaj šele da 

bi kdo razmišljal  o odvzemu in vrnitvi tako pridobljenega premo-

ženja, kot so to že  primeri v drugih državah …  Po televiziji večkrat 

povedo, kako smo se zadolževali; 9 milijard € Pahorjeva vlada, okoli 

4 milijarde € Janševa vlada in v dobrem letu delovanja 8 milijard 

€ vlada Alenke Bratušek, tako da je danes vsak Slovenec dolžan 

že okoli 8000 €,  a ne sme vedeti, namesto koga bo moral ta dolg 

poplačati!  Iz malo zadolžene države smo v nekaj letih prišli med 

najbolj zadolžene države EU. Kako razumeti naše izvoljene politike, 

ki tako neodgovorno in trajno škodljivo ravnajo do svojega naro-

da in zanamcev. Vprašanje pa lahko postavimo tudi drugače, kako 

razumeti narod, ki takim ljudem na volitvah vedno znova podeli 

mandat in vsa javna pooblastila, da nam lahko tako »vladajo«.  Mi-

sel, da bo naše dolgove že nekdo poravnal, je zavajajoča, je zmo-

tna, je neodgovorna in za naše potomce v svojem bistvu boleča 

in žalostna, kajti dolgove bomo morali poravnati mi vsi, naši otroci 

in njihovi vnuki. 

Tolikokrat omenjena, včasih pa tudi zasmehovana, zdrava kmečka 

pamet, ki je slovenski narod skozi stoletja obdržala na zemljevidu 

Evrope, pravi, da ne moreš in ne smeš trošiti več, kot lahko zaslužiš, 

ima edina zdrave temelje. Je vedno aktualna in pravi, da morajo 

ljudje delati in za delo dobiti dostojno plačilo za dostojno življenje, 

zahteva urejeno in pravno državo, ki ima urejene tudi fi nance itd.. 

Delo daje človeku dostojanstvo, energijo in moč za življenje, zato 

morajo zdravi ljudje imeti delo in to mora biti prva naloga države, 

za bolne in delo nezmožne pa mora država imeti predvidene so-

cialne transfere. 

Da morajo ta vprašanja dobiti premišljene, poštene, odgovorne 

in resne odgovore, pove naslednja, žal, resnična misel. Vedno je in 

tudi danes na svetu velja ena sama dokaj trda resnica - svoboden 

si toliko, kolikor nisi dolžan. To velja za vsakega posameznika in 

tudi za narod kot  celoto. 

Za upokojence se »borimo«, ponavljajo njihovi predstavniki v 

parlamentu in v vladi, a matematika, ne glede na obljube in lepe 

besede, kaže povsem drugačno realnost naših upokojencev. Ti 

so v zadnjih letih izgubili veliko, ukinili so jim nekatere socialne 

transfere, povečanje davka pomeni toliko manj tudi v žepe upo-

kojencev, še bolj pa nas mora skrbeti, kako bo za naprej.   Osnova 

za obračun pokojnine se podaljšuje in s tem tudi manjša, povsem 

nedopustno pa je, da se procent, na osnovi katerega se pokojnina 

beseda           župana
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izračuna, vsako leto drastično zmanjšuje.  Pred leti je bila pokoj-

nina še 85% izračunane osnove, danes je še komaj okoli 57%, kar 

kaže žalostno podobo naše prihodnosti in če bo šlo tako naprej, 

bomo kaj kmalu vsi upokojenci hitro pristali na nekakšni zajamčeni 

pokojnini. Pokojnina ni darilo države, je rezultat minulega dela in 

vplačanih dajatev vsakega posameznika za življenje v pokoju. To 

so resne zadeve za to generacijo, ki bo po takem zastopanju nje-

nih interesov kaj hitro postala generacija revežev in nihče o tem 

nič ne govori, drastično zmanjševanje pokojnin se preprosto izvaja 

in teče. Postavlja se resno vprašanje, kdo torej zastopa generacijo v 

tretjem življenjskem obdobju? Po podatkih in stanju na terenu tisti, 

ki jim je bila ta naloga zaupana, absolutno ne. Občutek je, da jim je 

pomembno le, da so vedno zraven …   

Vedno obstaja rešitev, kako obiti in preiti slaba stanja v družbi. Po-

membno je, da smo realno kritični, da razmere spremljamo in jih 

razumemo, da naše odločitve sistemsko in dolgoročno usmerjajo 

stvari na bolje in da v danih okoliščinah opravljamo svoje delo naj-

bolje kar znamo in zmoremo. Na tak način se rezultati kljub vsemu 

seštevajo in skozi čas se nabere tudi precej dobrih stvari, tako da 

slabe počasi zvodenijo, kar same se izgubijo v neznano … 

V Dobrni se trudimo delati dobro, delati tisto, kar naše občanke 

in občani najbolj potrebujejo in tisto, za kar je možno zagotoviti 

kakšna sredstva. V proračunu, ki ga sprejme občinski svet, se gle-

de na možnosti izvedbe (beri sofi nanciranja) in potrebe terena, 

določijo prioritetne naloge občine in projekti za izvedbo. Veliko 

potreb iz posameznih okolij nam posredujejo tudi občanke in ob-

čani, tako se lahko s problemi najbolje seznanimo,  za kar smo vam 

iskreno hvaležni. 

Za celovit vpogled v delo je potrebno povzeti neko logično zaklju-

čeno obdobje. Pri delovanju občin so to posamezne fi nančne per-

spektive, ki jih je Evropska unija opredelila za sofi nanciranje svojih 

razvojnih programov, kjer se tudi občine trudimo dobiti svoj delež 

za naše občane, za svoje projekte.

Ob takih priložnostih z veseljem povemo, da smo v fi nančni per-

spektivi 2007 – 2014 iz Evropskih in drugih razvojnih skladov pri-

dobili večino možnih sredstev za projekte v naši občini. Samo tako 

smo v Dobrni  lahko uspeli zagraditi večino komunalne in potreb-

ne družbene javne infrastrukture. Med drugim smo zgradili novo 

čistilno napravo za 4000 populacijskih enot, nanjo priključili velik 

del kanalizacijskega omrežja, v centru smo zgradili 48 stanovanj in 

nekaj poslovnih prostorov,  zgradili in dogradili smo vodooskrb-

ne sisteme za naselja Zavrh, Vrba, Klanc, Lokovina, Loka , Dobrna, 

Parož. Zgradili smo Haiderjev most s cesto, pločniki in z vso in-

frastrukturo v dolžini 300 m, sanirali smo okoli 25 večjih in manj-

ših plazov in usadov v občini, prenovili in dogradili osnovno šolo, 

zgradili nov kulturni dom, s krajevno in šolsko knjižnico, naši malčki 

so se pravkar vselili v nov nizkoenergijski vrtec.  Gradimo še okoli 

6 km kanalizacije za naselja Klanc in Zavrh ter v središču Dobrne 

paviljon s turistično informacijskim centrom in pisarno turistične-

ga društva, z dvema eko tržnicama, info-tablo, info-terminalom, 

defi brilatorjem, pitnikom in s sedali.

S sodelavci režijskega obrata in javnimi deli počasi raste obzidje 

in stopnice do cerkve, kje smo uredili potreben latnik in posadili 

tudi potomko nastarejše trte na svetu, Stare trte z Lenta v Maribo-

ru. S sodelavci RO odpravljamo tudi posledice neurij in žleda ter 

urejamo ceste in vso drugo javno infrastrukturo v občini. Črpalni 

preizkus vodovodne vrtine na Brdcah kaže, da je tu dovolj vode za 

celotno območje, tudi za kmetije sosednje Občine Vitanje na tem 

območju. V okviru ZTŠK se izvaja večina prireditev in dogodkov v 

Občini Dobrna in tudi nekateri projekti, kot so regijske kolesarske 

poti,  projekti v okviru LAS iz  programa Leader,  Turistični vodnik 

Dobrne, itd. …

Če hočemo v teh sistemih biti uspešni, moramo danes vedeti in 

misliti, kaj bomo počeli čez pet ali pa tudi 10 let, zato posvečamo 

posebno pozornost pripravi projektov za naprej, od iskanja idej, 

izdelave projektov, izvajanja upravnih, premoženjsko pravnih in 

drugih zadev, ki jih občanke in občani zaznate šele, ko se z izvedbo 

pojavimo na terenu. Veliko ali celo največ dela pa je pri projektih 

treba opraviti, še preden lahko pridemo na teren. Tako običajno 

od ideje do izvedbe traja več let, tudi deset ali še več, odvisno 

od možnosti sofi nanciranja projektov iz razpisov EU, včasih pa tudi 

kakšnih (ne)soglasij lastnikov zemljišč, itd.. 

Veliko dobrih in lepih stvari se v občini dogaja pri našem prosto-

voljstvu, pri delu društev in organizacij; sam sem zelo vesel in po-

nosen na te naše ljudi. Kadar v občini prirejamo različne dogodke 

in prireditve, ste vedno pripravljeni sodelovati in biti del zgodbe in 

kar je še posebej razveseljujoče, kar koli se domislimo ( seveda ne 

opere , gledališča, baleta ali tistega, česar naše okolje ne premore) 

vedno lahko izpeljemo zelo kvaliteten in raznolik program, tako da 

se za vsakega kaj najde.

Čeprav se deklariramo kot turistična občina, sem nekoliko žalo-

sten, da ob tako dobrih kulturnih in drugih programih na večini 

prireditev ne zaznamo gostov iz Term Dobrna. Sam vem, da turisti 

radi spoznavajo kulturo in navade okolja, kjer bivajo, da radi obi-

ščejo tovrstne dogodke v kraju. Naše prireditve so vse večinoma 

brezplačne, včasih obiskovalce tudi pogostimo s pristno avtohto-

no ponudbo domače kulinarike, ki jo turist ne more dobiti nikjer 

drugje kot tu, pri naših kmečkih ženah. Tu bi se morali turistični de-

lavci še potruditi, kajti domača kulinarika, kultura, šege in navade 

avtohtonega prebivalstva vedno zanimajo turista, le vedeti mora, 

kdaj in kje to lahko dobi. 
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Spoštovane občanke in občani!

Pred nami je občinski praznik s tem pa tudi priložnost, da pogle-

damo na skupno prehojeno pot, da obnovimo spomin in pogle-

damo rezultate našega skupnega dela in sodelovanja (nekaj tega 

je navedeno že v gornjih odstavkih). Veliko vsega se je v teh letih 

dogajalo  pri planiranju in razvoju naše občine, pri  urejanju ZK 

zadev, izvajanju različnih projektov in investicij na področju eko-

logije, gradnje objektov, gradnje družbene, komunalne in druge 

infrastrukture, urejanju krajev, itd., na področju prostovoljstva, kjer 

naša društva, organizacije in drugi ustvarjalci udejanjajo svoje po-

slanstvo. 

Spoštovani, ko se človek takole sprehaja skozi prehojeno obdo-

bje našega skupnega dela, misli večkrat pobegnejo k srečanju z 

vami, k dogodkom, ko smo se ob različnih priložnostih srečevali, 

bili veseli in zadovoljni, če smo lahko kaj dobrega skupaj postorili. 

Veliko tega se nabere in vsak posebej se človeka dotakne, ker je v 

njih toliko medsebojnega spoštovanja in naklonjenosti, ostanejo 

trajno zapisani v naših srcih. Zato sem vam, spoštovane občanke 

in občani, iskreno hvaležen, da sem lahko bil del te naše skupne, 

lepe in uspešne poti. 

Ob potrebni materialni osnovi življenje v občini bogatijo tudi dru-

štva, organizacije in mnogi posamezniki. Nekateri s svojim delom 

in udejstvovanjem v družbi odstopajo od povprečja, to so naši 

občinski nagrajenci. Spoštovani dobitniki občinskih priznaj, iskre-

ne čestitke in zahvala za vse dobro, kar v  življenju počenjate, da 

lepšate in bogatite življenje sebi in drugim. 

Ob prazniku Občine Dobrna vas, spoštovane občanke in občani, 

vabim, da ga skupaj dostojno počastimo, da se udeležite prireditev 

in dogodkov, še posebej vabljeni na slavnostno sejo Občinskega 

sveta Občine Dobrna s podelitvijo priznaj letošnjim nagrajencem, 

ki bo v dvorani Zdraviliškega doma, 13. junija 2014, ob 17. uri.   

Vsi vljudno vabljeni.

Župan Občine Dobrna, 

      Martin Brecl

Montaža črpalke na vrtini Brdce

Ob zagonu črpalke na vrtini Brdce

VODOVOD BRDCE

Zanesljiva in varna vodooskrba je pomembna za življenje ljudi. V 

Dobrni smo v teh letih uspešno gradili in obnavljali to infrastruk-

turo tako, da imamo nezadovoljivo rešeno vodooskrbo le še v na-

seljih Brdce nad Dobrno in v Vinski Gorici. Za oskrbo Vinske Gorice 

pripravljamo projekt čiščenja vode iz vodooskrbnega sistem Lan-

šperg in od tu naprej napajanje naselja Vinska Gorica s pomočjo 

predvidenih črpališč. Vodooskrba naselja Brdce nad Dobrno je bila 

bolj težavna in nepredvidljiva, dokler nismo na Brdcah uspeli najti 

zadostne količine vode. Veseli smo bili uspešne raziskovalne vrtine, 

kjer je že montirana črpalka za črpanje vode, medtem ko je pro-

jekt razvodov in oskrbe kmetij šele v nastajanju, bo pa, glede na 

dejstvo, da na Brdce tako pogosto vodo vozimo, kmalu aktualen.
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PAVILJON – TRG  JUŽNI DEL

Urejanje južnega dela trga Dobrna, kot smo poimenovali izgradnjo 

paviljona, se počasi zaključuje. 

Priprava latnika za staro trto v Dobrni

O stari trti 

Saditev trte

Obzidje je možno tudi »oživiti«, zato smo veseli novih dodanih 

vsebin in sicer nedavno posajene potomke najstarejše trte na sve-

tu- Stare trte z Lenta v Mariboru. 

Na obnovljenem obzidju smo naredili štajerski latnik za vinsko 

trto, postavili tablo z obrazložitvijo in hvalnico tej najstarejši trti 

na svetu, v nedeljo 11. maja pa organizirali lepo prireditev sajenja 

trte z obiskom vinske kraljice, članov Evropskega reda vitezov vina 

in mariborskega viničarja. Posajeno trto je blagoslovil tudi naš žu-

pnik, g. Milan Strmšek. Veliko je bilo tudi vas, spoštovani krajani, ki 

Gradnja trga Dobrna

Fotomontaža paviljona

OBZIDJE IN STARA TRTA 

Obnova obzidja in stopnic do naše farne cerkve predstavlja po-

memben del celostnega urejanja centra Dobrne. Dela izvajamo s 

pomočjo sodelavcev režijskega obrata že od leta 2011 in veseli nas, 

da obzidje počasi dobiva svojo podobo in prav tako nas veseli, da 

lahko s tem ohranjamo danes še kako potrebna  delovna mesta. 

S tem center Dobrne dobi nekaj za turistični kraj potrebnih vsebin, 

kot so; Turistično informacijski center TIC, turistično društvo dobi 

tako želeno pisarno v centru Dobrne, krajani dobe dve eko tržnici, 

informacijsko tablo, info-terminal in defi brilator ter nekaj sedal in 

pitnik.
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ste jo počastili s svojim obiskom ob njeni posaditvi. Trto sta prejela 

v oskrbo skrbnika,  g. Roman Ramšak in njegov namestnik, g. Karel 

Božnik, oba izkušena vinogradnika, zato verjamem, da bo za trto 

najbolje poskrbljeno.   

KANALIZACIJA ZAVRH – KLANC 

Pred začetkom gradnje kanalizacije smo vas prosili za strpnost in 

razumevanje, ko bodo izvajalci prekopavali vaša zemljišča in ceste, 

po katerih se vozite. Sedaj naši izvajalci počasi že zaključujejo z 

deli, trasa po zemljiščih je zatravljena in ceste urejamo v prvotno 

stanje. 

Moram izkoristiti to priložnost in se zahvaliti občankam in obča-

nom, ki ste razumeli, da je potrebno pri tako velikem projektu in 

obsegu del nekoliko potrpeti, preden se lahko vse vzpostavi v pr-

votno stanje. Posebej moram pohvaliti izvajalce, ki so včasih nare-

dili celo več, kot so imeli v pogodbi na ključ, tako da so bili ljudje 

zadovoljni in veseli nove pridobitve.  

Veliko sprašujete, kdaj in kako se boste lahko priključili na zgrajene 

kanalizacijske vode. Po odloku Občine Dobrna se morajo uporab-

niki priključiti na zgrajeno kanalizacijsko omrežje v 8 mesecih po 

končani gradnji in predaji kanalizacije upravljavcu – VO KA  Celje, 

kjer boste lahko na predpisanem obrazcu vložili prošnjo za priklju-

čitev na javno kanalizacijsko omrežje in si tako pridobili soglasje 

za priključitev. O datumu, do kdaj se morate priključiti, vas bomo 

obvestili v naslednjih številkah glasila Dobrčan.

COPATKI ZA NAŠE NAJMLAJŠE… 

Človeka vedno kaj preseneti, včasih kaj stresnega, včasih pa tudi 

kaj lepega, za dušo. Tisto s stresom običajno zadržimo zase, lepo 

pa je deliti dogodke, ki nam lepšajo in bogatijo  življenje. Rojstvo 

je čudež narave in za starše dogodek, ki mu ni primere, vsakega 

novorojenčka pa smo veseli tudi v lokalni skupnosti. Ob rojstvu 

otroka Občina Dobrna staršem podari simbolno denarno nagrado 

in eno leto naročnine na revijo Moj malček. 

Copatki za naše najmlajše – ročno delo neimenovane gospe …

Na občini se je oglasila gospa, ki  pa želi biti neimenovana. Po dol-

gih letih bivanja v tujini si je v Dobrni uredila stalno prebivališče in 

stanovanje. Ugotavlja, kako je tu lepo, kako se Dobrna postopoma 

razvija, posebej vesela je mladih družin in razigranih otrok v tem 

lepem okolju. Tudi sama bi rada k temu nekaj simbolično prispe-

vala. Prinesla je vrečice s čestitko in lepo vsebino, ki jo je sama 

naredila - raznobarvne copatke za malčke z željo, da jih podarimo 

našim novorojenčkom. Spoštovana neimenovana gospa, iskrena 

hvala za to srčno, lepo gesto. Vaše lepe želje družinam prenašamo 

tudi po tej poti, vaša darila pa bomo z veseljem razdelili našim no-

vorojenim občanom.

Župan Občine Dobrna, 

      Martin Brecl
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Otvoritev novega Vrtca Dobrna

V četrtek, 29. maja, je bilo še posebej slovesno za vse otroke, učen-

ce in delavce OŠ Dobrna, kakor tudi za vse občane Občine Dobrna. 

Odprli smo namreč vrata novega Vrtca Dobrna. Na mestu starega 

danes stoji nov, energetsko učinkovit  vrtec s petimi oddelki.

Otroci so skupaj z vzgojiteljicami poskrbeli za prijetno popoldne, 

obarvano s pesmijo in plesom, ki so jih pripravili prav za to prilo-

žnost. Oblečeni so bili v majčke, ki jim jih je za to priložnost poda-

rila Občina Dobrna. V kulturnem programu, ki ga je povezovala ga. 

Alja Tihle, je sodelovala tudi Godba Dobrna in Ženski pevski zbor 

Korona iz Dobrne. 

Na slavnostni otvoritvi je pomen novozgrajenega vrtca predstavil 

ravnatelj OŠ Dobrna, g. Marko Šteger, župan, g. Martin Brecl, pa 

je izrazil zadovoljstvo, da se v Vrtec Dobrna vključuje vedno več 

otrok. Prav tako se je župan ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so 

kakorkoli sodelovali pri izvedbi navedene investicije.

Pomembno pridobitev za občino so svojemu namenu preda-

li župan, g. Martin Brecl, ravnatelj OŠ Dobrna, g. Marko Šteger in 

predsednica Odbora za družbene dejavnosti Občine Dobrna, ga. 

Branka Gal. 

Vsi obiskovalci so po kulturnem programu izkoristili možnost ogle-

da novega vrtca. Nov Vrtec Dobrna meri 826 m². Vetrolov nas po-

pelje najprej v centralni prostor, ki je večnamenski. Osrednji  oz. 

centralni prostor bo namenjen skupnim prireditvam, razstavam 

in igri otrok. Vrtec ima pet igralnic s sanitarijami in garderobami. 

Vsaka igralnica ima tudi  prehod na skupno teraso. Objekt obkroža 

urejeno igrišče z igrali in pitno vodo. V stavbi se poleg teh pro-

storov nahajajo tudi pisarne za zaposlene, sejna soba, sanitarije za 

zaposlene, arhiv, kuhinja in spremljajoči servisni prostori. 

Izvajalec dokončanja del na Vrtcu Dobrna je bilo podjetje VG5 

d.o.o. iz Ljubljane, projekte zanj je naredil projektivni biro Trije arhi-

tekti d.o.o., prav tako iz Ljubljane, nadzor nad gradnjo pa  je izvaja-

lo podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora. 

Vrednost operacije Vrtec Dobrna znaša 1.948.658,86 € z DDV. Gra-

dnja vrtca se je fi nancirala s sredstvi proračuna Občine Dobrna 

(50,75 %), sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (41,97 %) 

in sredstvi Eko sklada (7,31 %). 

Z izgradnjo novega vrtca je občina tako zagotovila dodatne pro-

storske kapacitete za izvajanje predšolskih programov in s tem 

staršem omogočila ter zagotovila vpis dodatnega števila otrok v 

programe predšolske vzgoje. 

Operacijo Vrtec Dobrna delno fi nancira Evropska unija, največ v deležu 

85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne pri-

oritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni pro-

grami«.

Zdenka Kumer
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Saditev »Stare trte« z Lenta 

V nedeljo, 11. maja, je bil za naš kraj Dobrno prav poseben dan, saj 

smo pri latniku na obzidju stopnišča, ki vodi do cerkve Marijinega 

vnebovzetja posadili potomko spomeniško zaščitene »Stare trte« 

z Lenta v Mariboru, ki je v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov 

vpisana kot najstarejša žlahtna vinska trta na svetu, ki še rodi in 

daje odlično vino žametno črnino. Njene potomke mesto Maribor 

poklanja kot protokolarno darilo državam sveta, uglednim inštitu-

cijam in posameznikom. 

»Zato nas je posebej razveselilo obvestilo Mestne občine Maribor, 

da bo v letošnjem letu tudi naša občina postala del te velike dru-

žine častilcev te žlahtne sorte ali žametovke« je v svojem pozdrav-

nem nagovoru med drugim povedal župan Občine Dobrna, g. 

Martin Brecl, ki je po prevzemu »Listine o cepiču Stare trte« postal 

tudi gospodar »Stare trte« na Dobrni. Podelil mu jo je mestni vini-

čar mesta Maribor, g. Stane Kocutar, ki je cepič »Stare trte« na Do-

brno tudi prinesel. Skupaj s predstavnikom vinogradnikov Dobrne, 

g. Romanom Ramšakom, ki je ta dan postal uradni viničar, so trto 

posadili, nato pa jo je  blagoslovil farni župnik, g. Milan Strmšek. 

Na prireditvi nas je obiskala in nagovorila tudi častna gostja, Vinska 

kraljica Slovenije 2014 – ga. Špela Štokelj. Njena prisotnost je vzbu-

dila posebno pozornost, saj se je na prireditev pripeljala v staro-

dobnem vozilu, ki je last domačina g. Petra Habeta. Na prireditvi je 

bil prisoten tudi vitez vina, g. Drago Medved, ter drugi predstavniki 

Evropskega reda vitezov vina. V kulturnem programu, ki ga je po-

vezovala Katarina Rošer, so sodelovali Godba Dobrna in Folklorna 

skupina KUD Dobrna, Sestre Jakob in Ljudske pevke Dobrna. Po 

svečani zasaditvi je sledilo še prijetno druženje ob dobri domači 

kapljici, snovali pa so se že tudi načrti, kako bomo v prihodnosti 

častili prisotnost »Stare trte« na Dobrni. Vsem, ki ste sodelovali pri 

pripravi in izvedbi dogodka se lepo zahvaljujemo in se priporoča-

mo za dobro sodelovanje tudi v prihodnje.

ZTŠK DOBRNA,

Marija Švent
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Na podlagi 5. člena Statuta Občine Dobrna (Ur.l RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 101/11) in na podlagi 

9. člena Odloka o priznanjih Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/2010)

Zlati grb Občine DobrnaZlati grb Občine Dobrna
 prejme 

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Stanislav Božnik, roj.  4. 2. 1959, iz Vrbe 13, 2304 Dobrna, je zgle-

den primer prostovoljca, ki svojo humanitarno naravnanost že 

iz rosnih otroških let v domačem kraju Socki udejanja v gasil-

skih vrstah. Po poroki, leta 1981, se je preselil  v Vrbo in vse od 

takrat svojo pripadnost gasilstvu nadgrajuje v PGD Dobrna. Z 

vso vnemo je opravil številna izobraževanja na področju po-

žarne varnosti  in se usposobil za prevzem odgovornih nalog 

v domačem PGD; kar 25 let je bil poveljnik društva, vodil  je 

mnogo intervencij, lažjih in tudi tistih najtežjih, ki človeka trajno 

zaznamujejo. S svojim znanjem in delom je sodeloval v Uprav-

nem odboru Gasilske zveze Celje, v poveljstvu Gasilske zveze 

Vojnik – Dobrna je več kot desetletje namestnik poveljnika,  pri  

Gasilski zvezi Slovenije je član  komisije za informatiko in kot 

sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin prisoten  na vseh 

tekmovanjih, ki spadajo pod okrilje GZ Slovenije. Pripadnost ga-

silstvu, ki temelji na prostovoljstvu in humanosti, dragocenih 

vrednotah za življenje skupnosti, je prenesel na svoja sinova in 

mnoge mlade v občini, ki so dejavni  v  PGD Dobrna.

Za  predano in požrtvovalno  udejstvovanje v domačem gasil-

skem društvu in Gasilski zvezi Slovenije je prejel številna prizna-

nja in odlikovanja. Biti gasilec je, preprosto povedano, njegov 

Naziv 

»Č ASTNI  OBČ AN OBČINE DOBRNA«
prejme 

g. STANISLAV BOŽNIK.

način življenja.

G. Stanislav Božnik je tudi družbeno aktiven član lokalne sku-

pnosti. Bil je član KS Dobrna, od leta 1998, ko je z reformo lokal-

ne samouprave Dobrna postala samostojna občina, je vseskozi 

član Občinskega sveta Občine Dobrna in v sedanjem mandatu  

podžupan občine.  Med krajani je upoštevan in spoštovan, saj  

zna s svojo avtoriteto in čutom za pravičnost vedno usmeriti tok 

dogodkov v dobro občanov. V delovnih telesih občinskega sve-

ta je  dejavno prispeval k pravim odločitvam za razvoj Občine 

Dobrna in k uspešnemu  delovanju društev v občini. 

Ob gasilstvu je g. Stanislav Božnik še dejaven v Planinskem dru-

štvu Dobrna. Kot ustanovni član, večletni podpredsednik in  član 

upravnega odbora je  pripomogel, da planinsko društvo danes  

uspešno deluje. Je planinski vodnik A in B kategorije.  Marsikdo 

je prvič stopil na Triglav prav pod njegovim vodstvom.  V gorah 

zna pohodnike navduševati za lepoto gorskega sveta ter vlivati 

moč in pogum za premagovanje naporov in strahu. Preplet ni-

koli preštetih ur prostovoljnega  dela, osebnega in družinskega 

odrekanja za skupno dobro ter srčnosti so osebnostne odlike 

prejemnika naziva Častni občan Občine Dobrna 2014, g. Stani-

slava Božnika.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je vpet v ži-

vljenje lokalne skupnosti že od druge svetovne vojne. Iz za-

točišča vojnih sirot ter kasneje osnovne šole s prilagojenim 

programom se je preoblikoval v ustanovo, ki vključuje osebe z 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 

Za otroke in mladostnike (od 2 do 26 let) izvaja institucionalno 

varstvo, ki zajema osnovno oskrbo, varstvo in vodenje, zdra-

vstveno varstvo - rehabilitacijo in nego. Izvaja tudi vzgojo in 

izobraževanje po predpisih s področja šolstva. Večina jih je 

vključenih v matično ustanovo na Dobrni, manjši del pa dnev-

no obiskuje dnevni center v Celju. 

Za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju izvaja varstvo 

in vodenje, zaposlitev pod posebnimi pogoji v varstveno de-

lovnem centru, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego, 

institucionalno varstvo in namestitev. Odrasli bivajo v matični 
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ustanovi na Dobrni in dnevno odhajajo na delo v  varstveno 

delovni center v Vojniku.

Center za vse uporabnike uspešno razvija tudi dodatne progra-

me in  je v širšem prostoru prepoznan kot ustanova, ki deluje v 

skladu z visoko postavljenimi strokovnimi cilji in etičnimi nor-

mami. Z uvedenim sistemom obvladovanja kakovosti, modela 

E-Qalin, stalno izboljšuje procese in programe za uporabnike, 

svojim zaposlenim pa z aktivnostmi certifi kata Družini prijazno 

podjetje pomaga pri usklajevanju poklicnega in družinskega 

življenja. Pridobil je tudi certifi kat eko šole. V zadnjih letih se 

intenzivno in uspešno posveča delovanju v evropskih projek-

tih. Postaja študijska baza za področja fi zioterapije, delovne te-

rapije, specialne in rehabilitacijske pedagogike ter psihologije. 

Vodstvo Centra je vedno znalo prisluhniti potrebam kraja in 

krajanov. Pomemben pečat je pustila direktorica Irena Artank, 

ki je kot domačinka na svoji dolgoletni službeni poti znala po-

vezati dejavnost ustanove z drugimi organizacijami v občini. 

Uporabniki vedno z veseljem sodelujejo pri prireditvah in dru-

gih dogodkih v kraju. V javnem socialnovarstvenem zavodu, 

katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, je našlo zapo-

slitev večje število krajanov Dobrne, kar pomembno prispeva 

k stopnji zaposlenosti v občini. 

Dosežki, ki jih prepoznavamo v delovanju Centra, se ne merijo 

le z nagradami, ki jih je le-ta kot ustanova prejel v času svoje-

ga delovanja. Kažejo se vsak dan v pestrih aktivnostih, ki jih 

nudi svojim uporabnikom. Posamezni so ime Centra ponosno 

ponesli v svet, uspešno so sodelovali tudi na olimpijskih igrah 

Specialne olimpiade v Grčiji, Južni Koreji, v Idahu in Minnea-

polisu v ZDA, na Irskem. Vsakokrat so se vrnili z zasluženimi 

medaljami in bogatejši za neprecenljive življenjske izkušnje. 

Delovanje Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

ima izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Do-

brna, saj s svojo nevsiljivo navzočnostjo v kraju briše meje in 

razlike med ljudmi, spodbuja strpnost in pripadnost skupnosti 

ter skrb za sočloveka. To so vrednote, ki jih  kot družba vse bolj 

pogrešamo. 

 Srebrni grb Občine Dobrna Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

DRUŽINA PUNGARTNIK, 

Lokovina 36, Dobrna

Dobrna z okolico se lahko ponaša z ohranjenimi primerki 

stavbne dediščine, ki pričajo o življenju ljudi v preteklosti. Veči-

na prav po zaslugi osveščenih posameznikov, ki jim je mar za 

zapuščino prednikov. Med njimi  je najbolj opazno prizadeva-

nje družine Pungartnik iz Lokovine. V njihovi lasti je star mlin 

na vodno kolo, danes poznan kot Vovkov mlin, ki šteje več kot 

500 let, saj je bil kot grajski mlin omenjen že v zapisih dobrn-

ske gosposke Gačnik. Pet rodov mlinarjev je v njem ohranjalo 

mlinarsko obrt za grajske in domače potrebe. Mlin je deloval  

vse do leta 1991, ko ga je poplava skoraj povsem uničila. Ven-

dar pa sedanji gospodar na Vovkovi domačiji, Karli Pungartnik, 

ni mogel dopustiti, da bi mlin  za vedno utihnil. S  sorodniki in 

sosedi se je  lotil obnove. Zaradi natančnih del in nadzora spo-

meniškega varstva je obnova z občasnimi prekinitvami trajala 

več let. Leta 2006  se je mlinsko kolo zopet začelo vrteti in zdaj 

Vovkov mlin ponovno služi svojemu namenu. Njegovo delo-

vanje je letos ponovno prekinila naravna katastrofa, žledolom. 

Na objekt sta padli dve drevesi, vendar so Pungartnikovi ško-

do  že sanirali. 

Poleg skrbi za mlin  na domačiji Vovkovih skrbijo tudi ta turi-

stično prepoznavnost Dobrne z okolico. Vsako jesen gosto-

ljubno  nudijo prireditveni prostor za tradicionalno prireditev 

Mlinarska nedelja, ki jo organizirajo Turistični društvi Dobrna 

in Vinska Gora ter KUD Dobrna.

Pa tudi sicer naključnemu obiskovalcu doline mlinov omogo-

čijo ogled mlina in izkažejo pristno gostoljubnost. 
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 Srebrni grb Občine Dobrna Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

ga. IDA HROVAT

Kulturno umetniškega društva Dobrna si ni mogoče predsta-

vljati brez predanih, marljivih članov kot je ga. Ida Hrovat, roj. 

14. 4. 1965, Zavrh nad Dobrno 16a, Dobrna. Delovanje društva 

jo je pritegnilo leta 1981. Več kot dve desetletji je plesala v fol-

klorni skupini. Takratna mentorica in ustanoviteljica folklorne 

sekcije, častna članica KUD, ga. Marica Pasarič, je v njej zaznala 

smisel za ohranjanje ljudskega plesnega izročila in jo postopo-

ma uvajala v vodenje skupine. To obveznost je prevzela leta 

2001.

Strokovno vodenje skupine zahteva dodatna znanja, ki jih ga. 

Ida permanentno pridobiva s strokovno literaturo in z udelež-

bo na ustreznih usposabljanjih. Vse to zahteva veliko časa za 

vaje s plesalci, skrb za noše, za številne nastope in gostovanja 

… Pod njenim vodstvom člani folklorne skupine uspešno na-

daljujejo svoje osnovno poslanstvo - ohranjanje kulturne de-

diščine in s to bogato zapuščino bogatijo številne prireditve v 

občini in tudi izven nje.

Svojo predanost slovenski ljubiteljski kulturi je prenesla na 

celotno družino. Hči Marina je zborovodkinja Moškega pev-

skega zbora KUD Dobrna, hči Mihela pa Ženskega pevskega 

zbora Korona, medtem ko je mož Anton član instrumentalne 

skupine folklorne sekcije in Godbe Dobrna.

Ga. Ida Hrovat je tudi dolgoletna članica Prostovoljnega ga-

silskega društva Dobrna, kjer prihajajo do izraza njene oseb-

nostne lastnosti-požrtvovalnost, solidarnost in življenjski op-

timizem.

 Srebrni grb Občine Dobrna Srebrni grb Občine Dobrna
  prejme 

g. DRAGO PIRH

G. Drago Pirh, roj. 20. 3. 1951, Savinjska cesta 79, 3310 Žalec, 

izhaja  iz družine, ki se je v preteklosti ukvarjala z gostinstvom, 

trgovino in mesnico. To dejavnost so razvijali v različnih krajih 

Slovenije, tudi na Dobrni, kjer imela mati Draga Pirha v letih od 

1968 do 1973 v najemu gostilno Koren.

G. Drago Pirh ima od leta 1972 v Žalcu avtoličarsko podjetje, 

svojo dejavnost pa je začel širiti in leta 1992 odprl še eno de-

lavnico v Ložnici. Kljub uspešni karieri v svoji stroki je Dobrna 

g. Pirha vseskozi privlačila na poseben način, saj je tu preživel 

del mladostnih let povezanih z gostinstvom. Sam pravi, da 

mu je Dobrna ljuba, saj sem vedno rad prihaja. Tako je tukaj v 

svojih zrelih letih našel nov izziv. Leta 2009 je na dražbi kupil 

staro gostilno Triglav, kamor je v preteklosti tudi sam rad za-

hajal, da bi ji povrnil nekdanji ugled. G. Pirh se je prenove lotil 

premišljeno in strokovno. Zaradi neprimernih temeljev je bilo 

treba objekt v celoti porušiti in pod pogoji Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Celje postaviti nov hotel Triglav v prvotni 

podobi. 

Prenovljen objekt s 50 posteljami in dopolnjen s ponudbo 

konferenčne sobe in kleti že krasi podobo centra Dobrne. Lani 

je še pridobil lastništvo vile Goll, ji obnovil zunanjo podobo in 

jo preimenoval v vilo Nežo.

Z investiranjem v arhitekturno dediščino polpretekle zgodo-

vine kraja je bistveno prispeval k ohranjanju osnovne zasno-

ve naselja Dobrna, kar daje svojstven pečat razvoju turizma v 

občini.
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Bronasti grb Občine DobrnaBronasti grb Občine Dobrna
  prejme 

g. IVAN KRISTAN

Ivan Kristan, roj. 29. 9. 1961, Zavrh nad Dobrno 42, se je vključil 

v vrste Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna leta 1984. 

Vse od takrat je vesten, odgovoren in zanesljiv gasilec. Požr-

tvovalno se udeležuje številnih intervencij in delovnih akcij 

društva, kot član tekmovalne ekipe pa se redno usposablja za 

dejavnosti na področju gasilstva.

Že  nekaj let je član upravnega  odbora društva; s svojimi ide-

jami in pobudami pripomore k razvoju domačega gasilskega 

društva.

Pridobljene veščine gasilca, predvsem pa umirjenost, pozitiv-

nost in preudarnost so osebnostne lastnosti, zaradi katerih je 

prepoznaven med člani društva.

G. Ivan Kristan je že dolga leta tudi član Planinskega društva 

Dobrna. Zatem, ko se mu je aktivno življenje na delovnem 

mestu umirilo, v družbi prijateljev in družine odkriva lepote 

domačih in tujih gora. Za aktivno preživljanje prostega časa je 

navdušil tudi posameznike iz svojega okolja.

Od leta 2012 dalje opravlja delo markacista in tako pripomore, 

da so planinske poti na našem območju ustrezno označene.

V Društvu upokojencev Dobrna je dejaven kot poverjenik, 

prostovoljec in predsednik strelske sekcije, rad pa se vključi 

tudi v vse druge aktivnosti društva. 

S svojim pozitivnim značajem in humorjem  druženja članov 

društva vedno naredi nepozabna, obenem pa  nesebično po-

maga, če je v skupini udeleženec, ki potrebuje pomoč.

Bronasti grb Občine DobrnaBronasti grb Občine Dobrna
  prejme 

družina ŠVENT 

G. Matevž Švent, roj. 6. 8. 1954, in žena, ga. Minka, roj. 6 .2. 1960, 

sta lastnika izletniške kmetije na Klancu 29, Dobrna. Poimeno-

vala sta jo po gospodinji, ge. Minki. Turistična kmetija Pri Minki 

je pričela s svojo dejavnostjo 15. januarja 2004; tako da letos 

obeležujejo 10. obletnico delovanja.

Pri tej hiši je vse, kar postrežejo gostu,  po načelu - z vrta na 

mizo. Vsi mesni izdelki, ki jih nudijo, so produkt domače, tra-

dicionalne reje živali. Tudi  sadni sokovi in razni likerji, vsi na-

ravni in brez dodanih konzervansov, ter domača slivovka  so 

del njihove ponudbe, vino pa vedno nabavljajo pri priznanem 

vinogradniku.

Gospa Minka, poklicna slaščičarka, razvaja goste s svojimi vr-

hunskimi slaščičarskimi dobrotami. Poleg tega je prisotna s 

svojimi in drugimi hišnimi specialitetami povsod, kjer se  kaj 

pomembnega dogaja. Gostinsko ponudbo so popestrili s svo-

jo trgovino, kjer so na voljo vsi njihovi izdelki. Te je moč kupiti  

tudi vsako soboto na lokalni tržnici, ob nedeljah pa je njihova 

stojnica v avli hotela Vita. To dvoje utečeno vodita sin Matej 

in hči Suzana.

Pohvalijo se lahko s številnimi kulinaričnimi priznanji ter srebr-

nimi in bronastimi odličji z razstav, na katerih so sodelovali na  

Ptuju, v  Ljubljani, Šentjurju. V domačem kraju si ni moč pred-

stavljati prireditve brez prisotnosti turistične kmetije Pri Minki. 

K njim prihajajo številni obiskovalci, tudi iz tujine, ki se radi 

vračajo, da ponovno okusijo raznovrstne dobrote, po katerih 

slovijo.

Njihov uspeh je rezultat prizadevnosti celotne družine Švent 

in odlična promocija turistične Dobrne ter motivacija za na-

daljnji razvoj turizma na podeželju.
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Kmetija Blažiš v Lokovini 30, kjer je odraščal g. Peter, roj. 22. 4. 

1964, ne omogoča preživetja zgolj  iz kmetijstva, zato so gene-

racije pred njim iskale možnosti za zaslužek v dopolnilnih de-

javnostih na kmetiji; pokojni oče Slavko z izdelavo kmetijskih 

orodij in pletenjem iz vrbja, sin Peter pa je odjadral v povsem 

druge vode.  Že kot otrok je raziskoval okolico Dobrne, med 

drugim tudi deponijo, kjer so Toplice Dobrna odlagale odslu-

žene predmete. Ti so ga tako prevzeli, da  je sprva do zanimi-

vih starih predmetov prišel brez denarja, z menjavo novejših še 

uporabnih predmetov za stare, neuporabne, ki bi sicer romali 

na smetišče, Peter pa je v njih prepoznal neko drugo vrednost, 

sled življenja preteklosti.

Po zaposlitvi v Stanovanjskem podjetju Velenje je bilo več mo-

žnosti za nakup in menjave starin, predvsem pa priložnosti za 

potovanja na tovrstne sejme po Sloveniji, v Italijo, Avstrijo in na 

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje

g. PETRU HABETU 
za ohranjanje kulturne dediščine  z zbirko starin, povezanih s prebivalci Dobrne 

in njeno zgodovino.

Madžarsko. Pridno je prebiral zgodovinske knjige in kataloge 

vseh vrst starin, tako da si je skozi leta pridobil veliko znanj s po-

dročja zbirateljstva in  poznavalsko presojal unikatne primerke. 

G. Peter  v svojem muzeju postavlja na ogled različne zbirke. 

Zgodaj so ga prevzele sablje vseh vrst in vseh obdobij, ima jih 

okoli 500,  ter motorji in kolesa. Kar 30 let je iskal originalna dr-

žala za sabljo na vojaškem kolesu in naposled na sejmu v Italiji 

zvedel za zbiralca v Avstriji, kjer jih je končno tudi dobil. Bogata 

je zbirka z zgodovino Dobrne in njenih prebivalcev, Petru po-

sebej draga je zbirka sekir, zanimive so še zbirka hranilnikov in 

druge …  

Vnetemu zbiralcu so v podporo žena Nada ter vsi trije sinovi, 

Grega, Janez in Tilen. Slednji  že ima svojo zbirko, kar g. Petra  še 

posebej veseli, saj se muzeju tudi v prihodnje dobro piše.

Glasbenik Mitja Marošek, roj. 25. 1. 1988, stanujoč Klanc 29 b, 

Dobrna, je po osnovni šoli v Dobrni nadaljeval šolanje na Sre-

dnji turistični šoli v Velenju, hkrati pa na tamkajšnji Glasbeni šoli 

Fran Korun Koželjski sledil klicu glasbene muze, ki mu je v roke 

položila  klarinet, instrument za njegovo dušo, sam pa je dodal 

še harmoniko in saksofon. Po srednji šoli se je iz turizma pov-

sem usmeril v glasbo. 

Vpisal se je na Akademijo za glasbo v Ljubljani in jo v  rednem 

roku uspešno zaključil ter si pridobil naziva akademski glasbe-

nik in profesor klarineta.

Kljub mladosti ima Mitja za seboj bogato glasbeno pot; eno 

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje

g. MITJU MAROŠKU  
za uspešno strokovno vodenje Godbe Dobrna in motiviranje instrumentalistov, posebej 

mladih, za to zvrst glasbe ter za večletno  sodelovanje s Folklorno skupino 
Tine Rožanc v Ljubljani.

leto je nabiral izkušnje v mariborski operi, dve leti je poučeval 

glasbo na Glasbeni šoli  Škofj a Loka, sedaj pa na Glasbeni šoli 

Kranj poučuje klarinet in saksofon. Aktiven je tudi na drugih po-

dročjih strokovnega, umetniškega in kulturnega ustvarjanja; je 

član Pihalnega orkestra Premogovnik Velenje, že 5 let spremlja 

Folklorno skupino Tine Rožanc iz Ljubljane, je pa tudi ustanovni 

član in strokovni vodja Godbe Dobrna, kjer igra še klarinet. S 

svojo umirjeno naravo in strokovnostjo zna ljudi motivirati in 

v človeku poiskati tisto najboljše, kar pritegne  tudi mlade, da 

se radi vključujejo v dobrnsko pihalno godbo, ki je obogatila 

kulturno podobo v Občini Dobrna, saj ni prireditve, na kateri ne 

bi prispevali k slovesnemu tonu.  
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Klemen Štimulak, iz Klanca nad Dobrno 64 c, se je rodil 20. julija 

1990 v Celju. Po končani osnovni šoli na Dobrni je nadaljeval 

šolanje na Srednji zdravstveni šoli v Celju. Trenutno je študent 

radiologije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, pred-

vsem pa je zaprisežen športnik – kolesar. Pred leti mu je po 

poškodbi kolena zdravnik svetoval kolesarjenje in Klemen je na-

svet vzel zelo resno ter nadpovprečno hitro saniral poškodbo. 

Ob tem ga je ta športna disciplina zasvojila, saj ima zaradi mo-

bilnosti in svobode gibanja poseben čar. Tako se je začela Kle-

mnova športna zgodba. Na rekreativnih tekmovanjih so trenerji 

kolesarskih društev opazili njegov talent in tekmovalne sposob-

nosti ter ga povabili k sodelovanju.

Tako je Klemen leta 2007 dobil povabilo za sodelovanje v ko-

lesarskem društvu Rog – Radenska iz Ljubljane, kjer je treniral 

in tekmoval do konca sezone 2012, od leta 2013 pa je član no-

vomeškega  kolesarskega  kluba Adria Mobil. Kolesarstvo je na-

Župan Občine Dobrna podeljuje Župansko priznanje

G. KLEMNU ŠTIMULAKU
za uspešno športno kariero na področju kolesarjenja, za dosežene uspehe na domačih in 

mednarodnih tekmovanjih,  kar je odlična  promocija za Občino Dobrna in državo Slovenijo.

poren individualni šport, ki zahteva veliko odrekanj in treninga. 

Tedensko trenira od 23 -25 ur, kolesarska tekmovalna sezona  pa 

traja od februarja do septembra.  

Udeležuje se domačih tekmovanj, največ pa je na kolesarskih  

dirkah v tujini. Nabor njegovih uspehov  preseneča; v letu 2011 

je bil državni prvak v kronometru ( vožnja na čas ) med mlajši-

mi člani do 23 let, v letu 2012 je zasedel 2. mesto na tekmova-

nju Po ulicah Kranja, 3. mesto na Tour Coupe des Nations Ville 

Saguenay (etapa) (CAN), 3. mesto na Col San Martino (ITA), 3. 

mesto Tour de L Avenier (etapa) (FRA), 3. mesto na državnem 

prvenstvu v kronometru in 3. mesto na VN Laborike (CRO), v 

letu 2013 je bil državni prvak v vožnji na čas in 3. na tekmovanju 

Croatia  - Slovenija.

Perspektiven športnik, kakršen je Klemen Štimulak, ima pred se-

boj zahtevno, a pričakovano uspešno pot k nadaljnjim tekmo-

valnim stopničkam. Čestitamo!

Nove pridobitve občine 
v obdobju 2007-2014

iz občinske 
uprave

Ob dejstvu, da se zaključuje obdobje fi nanciranja  projektov 

Evropske unije 2007 – 2013, bomo v nadaljevanju predstavili 

pregled projektov in vsebin, ki smo jih v tem obdobju  v Občini 

Dobrna tudi s pomočjo evropskih sredstev uspeli realizirati in s 

tem izboljšati standard naših občank in občanov. Za obdobje 

do leta 2007 in pridobitve občine do tega obdobja smo že več-

krat pisali v glasilu Dobrčan, zato vam tokrat želimo predstaviti 

večje projekte zadnjega obdobja.

Ob fi nanciranju osnovnih, z zakonom predpisanih dejavnosti 

občine kot so: predšolska vzgoja, šolska vzgoja, zdravstveno 

varstvo, socialno varstvo, varstvo starejših in mladine, vzpodbu-

janje društvene dejavnosti, kulture, športa, urejanje in vzdrževa-

nje osnovne javne infrastrukture, vzpodbujanje razvoja turizma, 

kmetijstva, obrti in podjetništva, itd. smo mnogo pozornosti 

namenili področju komunalnih dejavnosti, okolja in prostora. 

Veliko časa, znanja in sredstev je bilo vloženih v pripravo projek-

tov in razvojnih študij, ki pogojujejo možnost izvajanja upravnih 

postopkov ob gradnji ter sodelovanju na razpisih države in skla-

dov Evropske unije za sofi nanciranje investicij v Občini Dobrna. 

Rezultati teh projektov in študij, kot tudi mnoge investicije, so 

danes na terenu tudi vidni. 

Občina Dobrna je v  obdobju 2007 - 2014 pridobila spodaj na-

vedene razvojne projekte in dokumentacijo ter realizirala nasle-

dnje investicije:
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Izdelan je kataster vodooskrbnih sistemov, ki je nujen za pro-

jektiranje in planiranje razvoja vodooskrbe v občini, izdelana 

je hidrološka karta vodnih virov in  končan projekt zaščite var-

stvenih pasov vodnih virov v Občini Dobrna. 

Za občino je pomembna študija Idejna zasnova ureditve 
dolgoročne varne vodooskrbe prebivalstva v Občini Dobr-
na, izvedena na osnovi raziskav in pridobljenih novih vodnih 

virov. V sklopu teh raziskav sta bili narejeni dve vrtini  v glo-

bino 130 m in 209 m za pitno vodo za potrebe naselij Klanc, 

Lokovina, Loka in Parož. Na osnovi tega smo v letu 2004 pri-

dobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda Loka–Lo-
kovina–Klanc–Parož in Vinska Gora iz vrtine Parož, ki jo je 

delno financira (največ v deležu 80,44 % upravičenih stroškov) 

Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

in se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regio-

nalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne pri-

oritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 

programi«. Navedena investicija je bila zaključena v letu 2010, s 

to pridobitvijo pa je zagotovljena količinsko ustrezna in kvali-

tetna pitna voda okoli 700 prebivalcem naselij Loka, Lokovina, 

Klanc, Parož in Vinska Gora. 

V letošnjem letu je bila narejena še ena vrtina na Brdcah v 

globino cca  250 m, kjer se je  prikazala voda. Orientacijska 

izdatnost vrtine je cca 5 do 6 l/s, kar precej presega potre-

be tega področja. Na tej osnovi se bo v prihodnje pripravil 

projekt izrabe vrtine za oskrbo obstoječega vodovoda Brdce 

ter razširitev omrežja za ostale porabnike. Navedeni vodovod 

bo oskrboval tudi višje ležeče kmetije ter manjši vodooskrbni 

sistem spodnjih Brdc, ki se trenutno oskrbuje iz manjšega vira 

Marzidela, kjer pa je premalo vode, še posebej v sušnih obdo-

bjih.  

Na področju komunalne infrastrukture se je v letu 2006 pričela 

izgrajevati vodovodna, kanalizacijska in cestna infrastruktura: 
trasa Pelicon–Mogu–Deu. Občina Dobrna pa je pristopila tudi 

k izvedbi projektiranja za vso fekalno kanalizacijo, ki je vklju-

čena v Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v Občini Dobrna. Operativni program je strate-

ški dokument opremljanja poselitvenih območij – aglomeracij 

s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami. Tako je tudi 

za Občino Dobrna opredeljenih večje število aglomeracij za od-

vajanje in čiščenje odpadnih vod.  Zaradi evropskih direktiv, ki 

določajo, da je potrebno do leta 2015 oz. 2017 rešiti odvajanje in 

čiščenje odpadnih vod, to pomeni zgraditi fekalno kanalizacij-

sko omrežje s čistilno napravo, se je Občina Dobrna lotila izdela-

ve projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije, ki 

je vključena v Operativni program odvajanja in čiščenja komunal-

ne odpadne vode v Občini Dobrna. V projektni dokumentaciji je 

planirana izgradnja 22 km fekalne kanalizacije ter dveh čistilnih 

naprav. Za projekt smo že dobili vsa soglaja lastnikov zemljišč 

in gradbeno dovoljenje v letu 2012. Projekt predvideva gradnjo 

po fazah, ki predstavljajo logično funkcionalno celoto in se bo 

izvajal postopoma, glede na fi nančna sredstva. 

Vezano na zgoraj navedeni projekt smo za obdobje 2012-2014 

uspeli na razpisu iz Evropskega sklada za razvoj regij pridobiti del 

sredstev za izgradnjo kanalizacije v delu naselij Klanc in Zavrh 

od Dobrne do Guteneka, do Grobelnika, do slapa pred vhodom v 

sotesko Hudičev graben ter LN Zavrh, faza 3. Namen operacije je 

zagotoviti 220 občanom dela naselij Klanc in Zavrh v Občini Do-

brna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrež-

je. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja bodo ukinjene pretočne 

greznice, ki se izlivajo v podtalje in porečje potoka Dobrnice ter 

povodja Savinje, s čimer se bo prispevalo k izboljšanju kakovo-

sti podtalnice in površinskih voda regije, k varstvu voda in okolja 

ter k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Za 

izgradnjo faze 3 je bila v novembru 2013 z izvajalcem del podpi-

sana pogodba. Dela se bodo izvajala predvidoma do julija 2014.

IZ OBČINSKE UPRAVE
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Operacijo »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – na 

območju Občine Dobrna – na območju naselij Klanc in Zavrh – Po-

vodje Dobrnice« delno fi nancira Evropska unija, največ v deležu 85 

% upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kre-

pitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; ra-

zvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni 

razvojni programi«.

V septembru 2009 pa se je zaključila Izgradnja čistilne naprave 
Dobrna iz 1800 na 4000 PE, ki se je izvajala v okviru projekta 

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje, Projekt Celje. 

Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki jih 

je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi vse 

pogostejših neurij, ki pustošijo po Sloveniji. Večja vzdrževalna 

in rekonstrukcijska dela, z ureditvijo odvodnjavanj in muld ter 

preplastitvijo, so se izvedla na:

- cesti v Loko, na odseku pod gradom – Srebotno (preplastitev 

ceste, ureditev odvodnjavanja in izvedba muld),

- cesti v Klancu pri Poleneku (preplastitev dela ceste, ureditev 

odvodnjavanja in izvedba muld),

- cesti v Klancu pri Šubirglu (razširitev in preplastitev ceste, iz-

vedba muld),

- cesti v Klancu na relaciji Grobelnik – Štimulak (rekonstrukcija 

in preplastitev ceste, ureditev odvodnjavanja),

IZ OBČINSKE UPRAVE

Otvoritev čistilne naprave

Čistilna naprava Dobrna
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- cesti v Zavrhu pri Tedurju (izvedba muld),

- cesti v Zavrhu na relaciji Mešl – Jakop – Stišovič (preplastitev 

ceste in ureditev odvodnjavanja),

- cesti v Hudičevem grabnu (izvedba muld),

- cesti na relaciji Krulec - Gutenek (preplstitev ceste),

- cesti Žužek – Lovska koča (rekonstrukcija in preplastitev).

 

Prav tako se vsako leto izvaja sistemska ureditev makadam-
skih in gozdnih cest na celotnem območju občine, ki zajema 

potrebno širitev in rekonstrukcijo cest za potrebe današnjega 

prometa ter strokovno odvajanje meteorne vode s cestišča. Pri 

urejanju makadamskih cest sledimo cilju, da se ceste uredijo 

tako, da so pripravljene za asfaltiranje.

Za sanacijo škod po neurjih in poplavah je bila pridobljena na-

slednja projektna dokumentacija  in sanirani navedeni plazovi: 

 sanacija plazu Rehar pod cesto Lamperček – Lokovina

 sanacija plazu Habe pod cesto Lamperček – Lokovina

 sanacija plazu Pohajač pod cesto Pod gradom – Srebotno

 sanacija plazu Žagar pod cesto Švent – Oprčkal – Močenik na 

Klancu

 sanacija plazu Jurko pod cesto Štimulakova kapela – Kolar na 

Klancu

 sanacija plazu plazu Skutnik – Polenek v Klancu

 sanacija plazu Martjak – Hrovat v Zavrhu

 sanacija plazu Blazinšek v Pristovi

 sanacija plazu Jonke v Lokovini

 sanacija plazu pri Božniku na cesti Zdravilišče – Lokovina

 sanacija brežine potoka Dobrnice v Hudičevem grabnu, na 

lokalni cesti Dobrna - Paški Kozjak

 

Občina Dobrna je bila prav tako uspešna na razpisu in prido-

bila sredstva za sanacijo plazu Zabukovnik na Klancu, zato je 

izvedla postopek javnega naročila za izbor najugodnejšega iz-

vajalca, s katerim je Ministrstvo za okolje in prostor RS sklenilo 

pogodbo za sanacijo navedenega plazu. Sanacija se je pričela v 

letu 2008, zaključena pa je bila v letu 2009.

V mesecu septembru 2007 nas je, tako kot večji del Slovenije, pri-

zadelo neurje, ki je povzročilo veliko škodo. Vso nastalo škodo je 

bilo potrebno evidentirati in ovrednotiti. Na podlagi tega je mi-

nistrstvo za okolje in prostor izdelalo program odprave posledic 

nesreče, ki je osnova za dodeljevanje sredstev za sanacijo škod. 

Večja vzdrževalna in obnovitvena dela so bila, s pomočjo zuna-

njih izvajalcev in delavcev režijskega obrata, izvedena na cesti:

 Kačnik – Rebernik - Paški Kozjak

 Sveti Miklavž – Fižolek

 kapela – Čelan v Vrbi 

 Švab – Kramer – Ovčar v Vrbi 

 Blažič v Zavrhu 

IZ OBČINSKE UPRAVE

Rekonstrukcija ceste na relaciji Grobelnik – Štimulak v Klancu

Otvoritev ceste Žužek – Lovska koča

Sanacija plazu Zabukovnik na Klancu
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V Občini Dobrna smo v letu 2010 zaključili tudi z rekonstrukci-
jo odseka lokalne ceste Dobrna - Hudičev graben – Krištaje, 
ki je vključevala obnovo 295 m dolgega odseka in je zajemala 

razširitev obstoječe ceste, izgradnjo pločnika ter kolesarske ste-

ze, postavitev cestne razsvetljave in izgradnjo  novega mostu 

preko Dobrnice. Operacijo »Rekonstrukcija lokalne ceste 464161 

Dobrna – Hudičev graben – Krištaje« je delno fi nancirala Evropska 

unija največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropske-

ga sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 

2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 

»Regionalni razvojni programi«.

Občina nadaljuje z izvajanjem aktivnosti za izdelavo projektne 

dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekon-
strukcijo lokalne ceste Dobrna – Hudičev graben – Krištaje, 
in sicer na odseku Dobrna – Gutenek, v dolžini 1.300 m. Re-

konstrukcija lokalne ceste vključuje razširitev obstoječe ceste 

z ureditvijo obstoječih cestnih objektov (mostovi, prepusti,…), 

izgradnjo pločnika in kolesarske steze, javne razsvetljave, ure-

ditev pripadajoče cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih 

postajališč ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne si-

gnalizacije. 

Vsako leto se nekaj sredstev nameni tudi za urejanje pokopa-
lišča na Dobrni. V tem času  je bil narejen vetrolov, urejena je 

osrednja pot do pokopališča, prenovljena in urejena je kuhinja 

v mrliški vežici, narejena je bila nova fontana, ki služi predvsem 

tistim, ki prihajajo na pokopališče z zahodne smeri. 

V letu 2010 je bila na Paškem Kozjaku predana namenu tudi 
mrliška vežica, ki so jo prebivalci območja deloma zgradili, Ob-

čina Dobrna, Mislinja in Mestna občina Velenje pa so skupaj pri-

stopile k obnovi mrliške vežice z okolico.   

Rekonstrukcija ceste Kačnik-Rebernik-Paški Kozjak

Otvoritev ceste Dobrna-Hudičev graben

Nov Heiderjev most

Obnovljena mrliška vežica na Paškem Kozjaku
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Ena od osnovnih nalog občine je tudi skrb za požarno varnost. 

Vsako leto za to področje v proračunu občine namenimo kar 

nekaj sredstev. Nabavljeno je bilo novo kombinirano gasilsko 
vozilo  GVC 16/24, v letu 2012 novo gasilsko vozilo s cisterno 
GVC 24/50, novo kombi vozilo, gasilska črpalka ter druga opre-

ma.  

Občina Dobrna je v l. 2008 s sklepom pristopila k izdelavi nove-

ga prostorskega akta, Občinskega prostorska načrta Občine 
Dobrna (v nadaljevanju: OPN Občine Dobrna). Po skoraj štirih 

letih njegove priprave se je Občina Dobrna v februarju l. 2012 

pridružila takrat desetini slovenskih občin, ki jim je uspelo spre-

jeti prostorske akte »nove generacije«, to je sodobne akte po 

novem Zakonu o prostorskem načrtovanju. OPN Občine Dobr-

na je bil namreč 13. 1. 2012 potrjen s strani ministra, pristojnega 

za prostor, Občinski svet Občine Dobrna pa ga je nato sprejel 

dne 31.  1. 2012, sledila je objava v Uradnem listu RS, petnajsti 

dan po objavi pa je akt tudi stopil v veljavo. OPN Občine Dobrna 

je nadomestil obstoječe prostorske sestavine dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Občine Dobrna (t.i. Prostorski plan obči-

ne) ter prostorske ureditvene pogoje Občine Dobrna, podaljšal 

pa veljavnost vseh drugih izvedbenih prostorskih aktov, kot so 

zazidalni načrti, občinski lokacijski načrti in občinski podrobni 

prostorski načrti.

V novem prostorskem aktu so zagotovljeni prostorski pogoji za 

razvoj športno- rekreacijskega parka z večjim prireditvenim pro-

storom in z zunanjimi vodnimi površinami pred Dobrno; pro-

storski pogoji za razvoj kliničnega turizma, turističnega naselja 

ali apartmajev v smislu varovanih stanovanj na območju Nove-

ga gradu; razširitev zdraviliškega kompleksa z Apart naseljem 

itd. Prav tako je z novim prostorskim planom dana možnost str-

njene gradnje in tudi individualne gradnje. Sprejeti so bili trije 

lokacijski načrti za stanovanjsko naselje Zavrh, Gutenek in Zora. 

S tem je dana možnost  gradnje približno 40 stanovanjskih hiš. 

Za LN Zora je izdelana projektna dokumentacija in pridoblje-

no gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalno infrastrukture 

lokacijskega načrta Zora, ki zajema: prometno omrežje, vodo-

vodno in hidrantno omrežje, kanalizacijsko omrežje (ločeno 

odvajanje fekalnih in meteornih vod), električno omrežje, javno 

razsvetljavo, telekomunikacijsko omrežje in CATV omrežje ter 

ogrevanje.

Z realizacijo dela ZN Center Dobrna se je uresničila zastavljena 

vizija razvoja občine. Namenu je predanih 48 novih stanovanj; 

od teh je občina fi nancirala 5 stanovanj, Stanovanjski sklad Re-

publike Slovenije 11, ostala je Vegrad ponudil za trg. Dobrna pa 

je bogatejša še za šest poslovnih prostorov, v enem od teh je 

tudi Mercatorjeva trgovina. Poleg stanovanj je občina investi-

rala izgradnjo celotne komunalne ureditve centra Dobrna in 

zahtevane protipoplavne zaščite. Zgrajena je fekalna in mete-

orna kanalizacija, vodovod, elektro omrežje nizke in visoke na-

petosti ter nova trafo postaja, javna razsvetljava, telefonija in 

plinsko omrežje, parkirni prostori, vsa cestna infrastruktura ter 

novi most. S tem je dolgoročno in trajno rešena celotna infra-

struktura ožjega dela centra Dobrne, prav tako pa so zgrajeni 

komunalni vodi pripravljeni za nadaljno širitev in priključevanje 

novih porabnikov izven samega centra Dobrne.  

Prevzem novega gasilskega vozila GVC 24/50

Center Dobrne
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V letu 2010 je bil sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolni-
tvah zazidalnega načrta Dobrna, ki zajema dva dela, razdelje-

na na pet enot urejanja. V severnem delu je predvidena uredi-

tev osrednjega trga Dobrne, revitalizacija območja hotela Lovec 

ter gradnja enega večstanovanjskega objekta. V južnem delu je 

predvidena umestitev novega Vrtca Dobrna ter izgradnja nove 

športne dvorane z ureditvijo športnih igrišč.

Na podlagi sprejetega odloka smo pristopili k:

 Izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo Vrtca Do-
brna, česar se je občina lotila  zaradi potreb po povečanju 

kapacitet vrtca, prostorske stiske in tehnološke zastarelosti 

obstoječega vrtca. 

 Izdelava projektne dokumentacije za celovito ureditev 
trga Dobrna, ki zajema celovito ureditev trga s prireditvenim 

prostorom in pripadajočimi objekti, prenovo cerkvenega ob-

zidja in stopnišča ter ureditev urbane opreme trga.

Občina Dobrna je v letu 2011 izdelala projektno dokumentacijo 

za celovito ureditev trga na Dobrni. Predmet projekta Ureditev 
trga Dobrna je prenova osrednjega trga v Dobrni, ki zaobjema 

tako novo ureditev parkovnih in peščevih površin, kot tudi novo 

prometno ureditev ter programsko zasnovo. Nova ureditev bo 

ponudila osrednji prireditveni prostor, ki bo omogočal posta-

vitev prireditvenega odra ter zadosten in predvsem primerno 

oblikovan prostor  za gledalce. Poleg osrednjega prostora bo 

umeščen še manjši prireditveni prostor, ki bo deloma nadkrit. 

V sklopu ureditve trga je predvidena tudi sanacija stopnic in 

obzidja pod cerkvijo. Ob robu osrednjega tržnega prostora bo 

postavljen  objekt paviljonskega tipa. V njem se bo združil no-

tranji prostor galerijskih dejavnosti in trgovine izdelkov doma-

če obrti ter gostinski program kavarne (za potrebe prireditev 

in delovanja trga). Ureditev na drugi strani ceste, ob občinski 

stavbi, predvideva umestitev enovite nadstrešnice, ki bo omo-

gočala razvoj programa ekološke tržnice, kjer bo možno orga-

nizirano trženje lokalno ekološko pridelane hrane. S postavitvijo 

paviljona  bo urejen tudi prostor za delovanje TIC-a Dobrna in 

Turističnega društva Dobrna. V okviru naložbe bo zajet pitnik s 

pitno vodo, ki bo dostopna vsem občanom in obiskovalcem, 

ter informacijska tabla z zemljevidom in LED prikazovalnikom 

za podajanje ustreznih informacij turistom. Operacijo »UREDITEV 

TRGA DOBRNA - paviljon na južnem delu trga Dobrna« delno fi nan-

cira Evropska unija, in sicer iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 

sofi nanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-

želja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi.

Naselje Dobrna, skupaj z zdraviliškim kompleksom, poplavno 

ogrožata Topliški potok (s pritokom) in potok Dobrnica, v kate-

rega se Topliški potok izliva prav v bližini centra naselja Dobrna. 

To sta že delno regulirana hudourniška potoka, ki ob vsakem 

izdatnem nalivu zaradi neustrezne pretočnosti njunih strug po-

plavljata skoraj celotno naselje Dobrna. Zaradi tega se je ob-

čina lotila izvedbe projekta za ureditev protipoplavne zaščite 

območja pred poplavami. Z ureditvijo protipoplavne zaščite 
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za širši center naselja Dobrna se bo pred visokimi vodami pro-

tipoplavno rešilo območje urbanega naselja Dobrne, zavarova-

ni bodo prebivalci, njihovo imetje, kulturna dediščina in imetje 

gospodarskih subjektov. V sklopu projekta  je bila  v letu 2009 

izdelana projektna in investicijska dokumentacija, v letu 2012 pa 

so bili izvedeni objekti za povečanje poplavne varnosti Dobrne. 

V letu 2007 je bil namenu predan tudi nov sodobno opremljen 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, za katerega 

smo si vseskozi prizadevali pridobiti dokumentacijo za gradnjo. 

 

Za oživitev športnih aktivnosti mladih so bila obnovljena igrišča 

(nova asfaltna prevleka rokometnega in košarkarskega igri-

šča) ter na novo zgrajeno igrišče za odbojko na mivki. Nova 

pridobitev je tudi razsvetljava igrišč in nov pitnik vode za vse, 

ki se udeležujejo športnih aktivnosti na igriščih. 

Eden glavnih projektov v zadnjih letih je zagotovo prenova in 
dograditev Osnovne šole Dobrna s prizidkom za kulturni 
dom in knjižnico, vključno z ureditvijo okolja in opremo.  Ta, 

do sedaj najzahtevnejši projekt, smo v Občini Dobrna zaključili 

v letu 2010.

Najprej smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki 

smo jo morali uskladiti še z Ministrstvom za šolstvo in šport in 

Ministrstvom za kulturo RS. Potrebno je bilo mnogo dogovar-

IZ OBČINSKE UPRAVE

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
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janj in usklajevanj, mnogo znanja in energije, da smo pridobili 

sofi nancerski delež resornih ministrstev za različne vsebine, ki 

so združene v ta projekt.

Pri vstopu v Dobrno je viden prizidek k OŠ Dobrna, v katerem 

je nova krajevna in šolska knjižnica, kulturni dom, društveni 

prostori, del novozgrajenih prostorov pa je namenjen tudi šoli. 

Popolnoma prenovljena pa je tudi stara šolska stavba. V kleti je 

popolnoma nova šolska kuhinja in jedilnica. Celotna prenova 

šole  je zajemala zamenjavo vseh oken, vodovoda, kanalizacije, 

centralne napeljave, strehe, fasade, na novo so prepleskani vsi 

prostori, nova pa je tudi oprema. Z izgradnjo navedenih objek-

tov je Občina Dobrna pridobila pomembno javno družbeno 

infrastrukturo za širitev in razvoj izobraževalnih, društvenih, kul-

turnih in drugih, za družbo pomembnih, dejavnosti. 

Še posebej smo veseli zaključka del na Vrtcu Dobrna, ki so ga 

spremljali številni zapleti tekom gradnje, od prekinitve pogod-

be zaradi kršitev pogodbenih obveznosti z izbranim izvajalcem 

del, do vložitve revizijskega zahtevka enega od ponudnikov pri 

izvedbi novega javnega naročila za dokončanje del na objektu 

Vrtec Dobrna. V mesecu  februarju je izbrani izvajalec za do-

končanje del zaključil z deli. Na mestu starega danese stoji nov, 

energetsko učinkovit vrtec s petimi oddelki. Operacijo »Vrtec Do-

brna« delno fi nancira Evropska unija največ v deležu 85 % upraviče-

nih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se 

izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-

nih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 

regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

V Občini Dobrna veliko pozornost namenjamo projektom traj-

nostnega razvoja, kot so: nizkoenergetski vrtec, celostno ureja-

nje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varo-

vanje vodnih virov na povodju Savinje – na območju Občine 

Dobrna, ureditev trga Dobrna, izvajanje ločenega zbiranja od-

padkov, ureditev ekoloških otokov in druge. Tako je bila naša 

občina  v letu 2011 razglašena za najbolj  zeleno občino v kate-
goriji do 5000 prebivalcev. Prav tako smo se v tem letu prijavili 

2

Vrtec Dobrna
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na vseslovenski izbor za čebelam najbolj prijazno občino in 

smo se za svoje aktivnosti, ki jih izvajamo za ohranitev okolja in 

čebel, uvrstili na 3. mesto.

Ponosni smo na priznanja, ki jih naša občina dobiva na podro-

čju ekološke sanacije in trajnostnega razvoja. 

Veliko pozornosti  v Občni Dobrna namenjamo tudi urejanju kra-
ja, saj se zavedamo, da je to sestavni del turistične ponudbe Do-

brne. Veliko del na tem področju postorimo z Režijskim obratom 

Občine Dobrna, ki poleg drugih nalog, ki jih opravlja, skrbi tudi 

za lep in urejen videz kraja. Poleg tega vsako leto v proračunu 

občine namenimo kar nekaj sredstev  za ureditev poti, za nepro-

metno turistično signalizacijo, za vzdrževanje parka itd., s čimer 

želimo turista pritegniti v objem neokrnjene narave in v turistič-

no ponudbo občine vključiti tudi naše podeželje. Narejena je bila 

tudi nova turistična karta Občine Dobrna z označbo pohodnih in 

kolesarskih poti, naravne in kulturne dediščine ter turistične po-

nudbe kraja.  Do sedaj pa smo uspeli urediti naslednje poti: 

 ureditev Loške poti - po poteh naravne in kulturne dediščine,  

Dobrna – Klanc – Loka, dolina mlinov - knajpovi tolmuni - 

domačija Vovk - jelenja farma Lamperček – Dobrna

 varna pot v šolo - sprehajalna pot ČN  -  Vinska Gorica 

 ureditev varne šolske in turistične poti od Dobrne do Arliča

 Sprehajalna pot ob Dobrnici

 ureditev ANINE poti - po poteh naravne in kulturne dedišči-

ne Občine Dobrna; Dobrna – Snežna jama - (Birkeller)- knaj-

povi izviri zdravja – Črna kuhinja Šumej  Zavrh - Sv. Miklavž 

– Dobrna.

Ena od prioritetnih nalog režijskega obrata v tem času je tudi 

dokončanje del na sanaciji obzidja in stopnišča pod cerkvijo. 
Pri sanaciji sodeluje tudi Zavod za varstvo kulutrne dediščine 

iz Celja, ki spremlja izvajanje del in daje potrebne strokovne 

napotke in smernice pri obnovi. Dela na spodjem delu obzidja 

so končana, trenutno se izvaja sanacija dotrajanega zgornjega 

dela obzidja pri cerkvi in sanacija stopnic. Obnovljeno obzidje 

in stopnišče bosta v navezavi na predvideno ureditev severne-

ga dela trga prispevala k večji urejenosti tega dela kraja. 

Občina Dobrna je v letu 2009 ustanovila Zavod za turizem, 
šport in kulturo, ki ima sedež v novozgrajenih prostorih pri 

OŠ Dobrna in z njimi tudi upravlja. Prioriteta zavoda so torej tri 

področja: turizem, šport in kultura, v okviru katerih se oblikuje 

celovita ponudba, promoviranje in trženje kulturne in naravne 

dediščine, turističnih znamenitosti, prireditev, športa ter pove-

zovanje vseh društev, ki delujejo na območju Občine Dobrna 

na način, da se poveča prepoznavnost občine v celoti ter se 

postavijo temelji za trženje vseh potencialov, ki jih območje Ob-

čine Dobrna ima. 

IZ OBČINSKE UPRAVE
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Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna koordinira tudi po-

vezovanje preko Lokalne akcije skupine – „LAS od Pohorja do 

Bohorja“, ki zajema občine Dobje, Šentjur, Slovenske Konjice, 

Vitanje, Dobrna, Zreče in Oplotnica. Navedeno območje meri 

528, 9 km2, kar predstavlja 2,6% površine Slovenije. Naštete ob-

čine smo se dogovorile za vzpostavitev partnerstva ter skupen 

pristop k pripravi skupnega Razvojnega programa podeželja. 
Izdelavo Razvojnega programa podeželja so z lastnimi fi nanč-

nimi sredstvi podprle vse vključene občine ter Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. LAS »Od Pohorja do 
Bohorja« vsako leto objavi javni poziv za izbor in sofi nanciranje 

projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 

(LRS) LAS. Do sedaj smo uspešno realizirali tri projekte, četrti pa 

je v izvedbeni fazi in se bo zaključil v letošnjem letu. 

V okviru projekta »Ureditev pohodnih poti«  so člani Planinske-

ga društva Dobrna leta trasirali pohodno pot, ki se imenuje »Pot 

po obronkih Občine Dobrna oziroma Od Miklavža do Miklav-

ža«.Partner v projektu je bila tudi Občina Dobrna.

V letu 2011 je bila odprta nova sodobno zasnovana Gozdna učna 
pot, ki poteka od jame Ledenice, skozi sotesko Drenovec do pla-

note Brdc, mimo kmetije Marovšek in nazaj do jame Ledenica. 

Gozdna učna pot Dobrna na sproščen in zabaven način vsem 

obiskovalcem podajala znanje o gozdu in osveščala odnos do na-

rave. Pot je zasnovana kot samovodena gozdna učna pot s pred-

stavitvenimi točkami, na katerih table z napisi razširjajo potrebno 

znanje ter vsebujejo didaktične elemente, s katerimi se obisko-

valca vzpodbudi k radovednosti in doživljanju vsebine določene 

predstavitvene točke. Partnerji projekta so poleg Občine Dobrna 

bile tudi Terme Dobrna d.d. in Mladinski klub Dobrna. 

V mesecu novembru 2013 se je zaključilo izvajanje projekta 

Turistični vodnik po Dobrni, katerega rezultat je vsebinsko in 

oblikovno izdelan ter v šestih jezikih izdan turistični vodnik z 

naklado 30.000 izvodov, ki zajema celotno turistično ponudbo 

Dobrne. Vodilni partner in prijavitelj projekta je bila Občina Do-

brna, partnerja v projektu pa sta bila Zavod za turizem, šport in 

kulturo Dobrna in Terme Dobrna. 
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Vsi trije projekti so bili sofi nanciran iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupi-

ne “Od Pohorja do Bohorja“. 

 

Občina Dobrna in Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna sta 

v letu 2012 pričela z obnovo turistične signalizacije po občini. 

Napise je izdelal domačin Rudi Kotnik, ostala dela in postavi-

tev pa je izvedel Režijski obrat Občine Dobrna. Na novo so bila 

označena naselja Parož, Brdce nad Dobrno, Strmec nad Dobrno, 

Zavrh nad Dobrno, Vrba, del naselij Lokovina, Loka pri Dobrni, 

Klanc in del Dobrne. V letošnjem letu so bile dodatno namešče-

ne še table za označitev poti Od Miklavža do Miklavža.

V Kulturnem domu Dobrna, s katerim upravlja Javni zavod za 

turizem, šport in kulturo Dobrna od leta 2010 dalje, prostore za 

svoje dejavnosti brezplačno koristijo društva iz Občine Dobrna. 

V Kulturnem domu se odvijajo tudi prireditve in drugi kulturni 

dogodki, kot so razstave, predavanja, gledališke predstave, raz-

lična izobraževanja in srečanja. V mesecu maju se je v kultur-

nem domu že drugič zapored zaključil šestnajst tednov trajaja-

joč zdravstveno vzgojni program Zdravo hujšanje za odrasle, ki 

ga je izvajala Zdravstvena postaja Vojnik v okviru Nacionalnega 

preventivnega programa srčno-žilnih bolezni. 

V preteklih obdobjih je Občina Dobrna posvečala veliko pozor-

nosti urejanju zemljiškoknjižnih zadev. Tako so se v zadnjih 

letih za večino zemljišč, kjer je bila v zemljiški knjigi še vknjižena 

družbena lastnina, skladno z delitveno bilanco občin bivše sku-

pne Občine Celje, uredili vpisi na ime Občine Dobrna.

 

V Občini Dobrna si prizadevamo zagotoviti upravne in pravno 

formalne pogoje za izvajanje investicij v ceste. Glede na nadalj-

nje možnosti rekonstrukcije in vzdrževanja kategoriziranih ob-

činskih cest s strani Občine Dobrna je potrebno vsa zemljišča, 

ki v naravi dejansko predstavljajo cesto, prenesti v javno dobro. 

Vse ceste, ki so bile odmerjene, so v naravi že obstoječe ceste. 

Navedene ceste občina tudi upravlja in vzdržuje. Skupna želja 

je, da se dolgoročno pravno formalno uredijo vse ceste v Obči-

ni Dobrna, da bomo s tem lahko omogočili nadaljnje urejanje 

cestne infrastrukture.

Ker se zavedamo, da je v povezovanju, sodelovanju in iskanju 

novih virov možnost napredovanja, se Občina Dobrna s pomo-

čjo različnih projektov ali različnih programov povezuje z dru-

gimi občinami na področju turizma, prometne in druge komu-

nalne infrastrukture, odlaganja odpadkov, urejanja odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja vodnih virov itd. 

Skupaj z Javnimi napravami, sedaj družba za ravnanje z odpadki 

Simbio, ki opravljajo organiziran odvoz komunalnih odpad-
kov na celotnem območju Občine Dobrna, in s komunalno-

-cestno inšpektorico se ves ta čas vključujemo v organiziran 

odvoz odpadkov. Na osnovi strategije za ravnanje z odpadki v 

Mestni občini Celje, ki je usklajena z državno strategijo ravnanja 

z odpadki, so tudi v Občini Dobrna nameščene posode na EKO 
otokih (papir, steklo, kovine). 
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Ob sprotnem izvajanju nalog posvečamo v Občini Dobrna vse-

skozi posebno pozornost tudi razvoju in uvajanju elektronskega 

poslovanja z občani in s svetom. Tako sproti ažuriramo spletno 

stran www.dobrna.si, ki jo v prihodnosti načrtujemo nadgra-
diti, da bo primerna za ogled tudi preko mobilnih telefonov. 
Turistične informacije ter informacije o prireditvah podaja-
mo tudi preko spletne strani Zavoda za turizem šport in kul-
turo in preko Facebook profi la „Ztšk Dobrna“.

Mnogi izmed vas se zagotovo sprašujete, čemu je namenjen 

računalnik v predprostoru stavbe Občine Dobrna (hodnik na-

sproti pošte). Ta omogoča internetni dostop čim širšemu krogu 

občanov in drugim obiskovalcem Občine Dobrna (javne e-toč-
ke), v katerem je omogočen javni brezplačni brezžični dostop 

do interneta. Po izgradnji novega paviljona pa bo dostop do 

e-točke možen tudi v njegovi neposredni bližini. 

V minulih letih nam je tudi uspelo vzpostaviti večino baz podat-

kov ter digitalizirati in vektorizirati kataster komunalnih objektov, 

naprav, cest, vodovodov, kanalizacije itd., vse baze prostorskega 

plana, katastra občine, pridobiti orto-foto posnetke občine in 

druge geodetske podlage. Prav tako so vsi ti podatki dostopni 

občanom in drugim uporabnikom na naši spletni strani pod 

iObčina.

Vsako leto občina objavi javne razpise o dodeljevanju prora-

čunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, 

dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za dodelitev fi nančnih sred-

stev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in obrti v 

Občini Dobrna, za subvencioniranje novih delovnih mest v Ob-

čini Dobrna, za sofi nanciranje programov na področju socialnih, 

humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti, kot tudi javne razpise 

za dodelitev sredstev društvom.

Prav tako se tudi mi redno prijavljamo na različne razpise mini-

strstev in iz tega naslova smo pridobili kar nekaj sredstev. 

V Občini Dobrna se razveselimo tudi vsakega novega člana sku-

pnosti in kot pozornost se staršem novorojencev nameni pri-
ložnostno knjižno darilo, enoletna naročnina na revijo Moj 
malček ter simbolična denarna pomoč ob rojstvu otroka.
Ob tem pa nismo pozabili tudi na nekoliko starejšo generacijo, 

saj vsako leto ob dnevu starejših organiziramo srečanje starej-
ših občanov, ki se ga vedno udeleži visoko število povabljenih. 

Prav tako smo v lanskem letu v mesecu decembru otrokom do 

9. leta starosti  pripravili lutkovno predstavo, nato pa je sledil 

obisk Božička, ki je obdaril vse otroke.

Vseh aktivnosti, ki se odvijajo v občini, preprosto ni mogoče na-

šteti, zato sem poskušala nanizati le pomembnejše, ki so zazna-

movale delovanje Občine Dobrna zadnjega obdobja. V realiza-

cijo navedenih projektov je vloženega veliko truda, izkušenj in 

strokovnega znanja vseh zaposlenih v občinski upravi. V občini 

smo veseli napredka, kar nakazujejo mnoge zastavljene in kon-

čane investicije. Vse navedene aktivnosti pa vodijo v urejeno in 

lepše okolje in kvalitetnejše bivanje občank in občanov. Vsem, ki 

ste kakorkoli pripomogli k temu, se iskreno zahvaljujem. 

Zdenka Kumer

komunala 
in okoljeKomunala in okolje

Režijski obrat Občine Dobrna
V Režijskem obratu Občine Dobrna je trenutno zaposlenih de-

vet delavcev.. Trije so zaposleni redno, ostali pa preko programa 

javnih del. Režijski obrat izvaja redna vzdrževalna dela na javnih 

površinah, ureja in čisti okolico kraja, vzdržuje lokalne in javne 

ceste, občinski vodovod in potke na pokopališču. Sodeluje pri 

gradnji podpornih zidov, mostov, vzdrževanju in rekonstrukciji 

cest ter čiščenju bregov rečnih strug. V nadaljevanju vam na 

kratko predstavljamo nekaj aktivnosti in nalog, ki jih je režijski 

obrat realiziral v preteklih mesecih.

Obnova obzidja in stopnic do cerkve 
V sklopu urejanja trga Dobrna poteka sanacija stopnic in obzid-

ja pod cerkvijo Marije vnebovzete. Prioritetna naloga režijskega 

obrata je dokončanje podpornega zidu ter sanacija stopnišča, ki 

poteka od leta 2011. Dela se izvajajo po navodilih Zavoda za var-

stvo kulturne dediščine Slovenije. Dokončan je že del zidu, pri ka-

terem je zasajena vinska trta. V izdelavi je stopnišče in manjkajoči 

del podpornega zidu ter kovinska ograja po celotnem obzidju 

ob stopnicah. Iz fotografi je je razvidna delna sanacija obzidja s 

postavijo lesenega latnika za vinsko trto, potomko Stare trte.
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Obnovljen most v Lokovini
Zaradi dotrajanega mostu v Lokovini na lokalni cesti LC 450021, 

odsek Lamperček – Lokovina, je režijski obrat Občine Dobrna 

s pomočjo kooperantov obnovili most. Na obstoječe kamnite 

opornike so  dodatno dodani jekleni nosilni profi li ter nova lese-

na povozna površina z ograjo. Dela so potekala v mesecu aprilu.

 

Gradnja pločnika Novi grad
Režijski obrat je v mesecu aprilu pričel z izgradnjo pločnika na 

lokalni cesti LC 450041, odsek Dobrna – Vinska Gora, skupne 

dolžine približno 80 m. V mesecu maju je bil najprej odstranjen 

humus ter nato vgradnja tamponskega materiala za zgornji 

ustroj pločnika. Trenutno se pripravljajo tri stojišča za javno raz-

svetljavo. 

Občinska čistilna akcija
Letošnja čistilna akcija je zaradi slabega vremena odpadla. Ob-

čani pa so kljub slabemu vremenu očistili okolico in zbrane od-

padke pripeljali na začasno deponijo Novi grad, kjer jih režijski 

obrat ustrezno sortiral in nato predal komunalnemu podjetju 

Simbio d.o.o..  

 

Vzdrževanje zelenih površin
V spomladanskih dneh je urejevanje zelenih površin potekalo 

na več območij. Ob potoku Dobrnica  je bila očiščena šolska 

sprehajalna pot, ki poteka od centra Dobrne in do regionalne 

ceste Višnja vas –Dobrna. Počistili so vsa občinska parkirišča ter 

večkrat pokosili travo ob cestah v centru Dobrne. Na pokopali-

šču so  med grobovi pokosili potke in ostrigli živo mej ter poko-

sili občinski travnik, ki meji na  pokopališče. 

Ambrozija je ena najbolj aler-

genih rastlin, zato je RO Ob-

čine Dobrna pričel z odstra-

nitvijo te nevšečne rastline. 

Odstraniti jih je treba pred 

cvetenjem, to je do sredine ju-

nija, da preprečimo oblikova-

nje semen. V začetku maja je 

režijski obrat odstranil ambro-

zijo ob potoku Dobrnica, kjer 

so bile posamezne rastline iz-

puljene. Ker pa je na zapušče-

nem travniku pri Novem gradu ambrozija razširjena po celotni 

površini, jo bodo v kratkem tudi pokosili. Vse občane napro-

šamo, kadar opazijo ambrozijo na svojih zemljiščih, da jo tudi 

odstranijo. Na fotografi ji je prikazana odstranjena ambrozija.

 

Odprava posledic škode po žledolomu
Posledice žledoloma v Občini Dobrna so povzročile veliko ško-

de, tako na lokalnih in javnih cestah ter na drevju. Kot posledica 

žledu so bile na več mestih vozišča neprevozna. 

Na nekaterih odsekih javnih cest, poteh in gozdnih cest je prišlo 

do popolne zapore in sicer za čas trajanja nevarnosti in izved-

be sanacij z odstranitvijo nevarnega in polomljenega drevja. 

Obnova obzidja

Obnovljen most v Lokovini

Gradnja pločnika Novi grad

Zbrani odpadki

Ambrozija



št. 62 / 2014 29

Pri sanaciji cestišč je Režijski obrat Občine Dobrna sodeloval s 

PGD Dobrna. S cestišč so odstranili podrta drevja in veje in tako 

zagotovili preglednost in prost prehod. Potrebno je bilo tudi 

popraviti poškodovane cestne ograje, očistiti razne naplavine, 

jarke in koritnice, odstraniti izruvane štore ter očistiti zamašene 

prepuste. Režijski obrat je s pomočjo sodelavcev iz Term Dobr-

na saniral celoten zdraviliški park, kjer so obžagali poškodovana 

debla. Sanirali so tudi občinski sadovnjak pri ribniku ter obrezali 

starejši javor pred vrtcem Dobrna in ga s tem tudi pomladili. 

Dela so potekala v mesecu februarju in marcu.

 

Vzdrževanje občinske cestne infrastrukture
Občina Dobrna mora vsako leto vzdrževati približno 72 km ka-

tegoriziranih cest, od tega 30 km lokalnih cest in 42 km javnih 

poti. 

Sanacija občinskega sadovnjaka

Sanacija zdraviliškega parka

Letošnje leto jih je poleg neurij dodatno prizadel še žledolom. 

Redno vzdrževanje prometnih površin je potekalo večinoma 

na poškodovanih makadamskih cestah, ki jih je bilo potrebno 

nasipati z tamponskim materialom in jih nato utrditi. Po potre-

bi so bili očiščeni vsi vtoki in iztoki prepustov ,mulde, odvodni 

jarki in koritnice. Na asfaltnih cestah so bile zakrpane udarne 

jame in posedki ter razpoke. Sanirani so bili tudi manjši plazovi 

z odvozom materiala z vozišča ter manjši usadi. Na spodnjih fo-

tografi jah je prikazano nekaj vzdrževalnih del na voziščnih kon-

strukcijah. 

Sabina ArhSanacija jarka v Vrbi

Sanacija manjšega plazu, odcep Rebernik (Strmec nad Dobrno)

Sanacija usada v Lokovini

Utrjevanje voziščne konstrukcije (Brdce nad Dobrno)
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Čistilna akcija 
Deževna sobota je bila razlog, da letos prvič od obstoja Občine 

Dobrna nismo mogli izvesti organizirane čistilne akcije. Vendar 

pa ne smemo reči, da čistilna akcija ni uspela. Za to ste zaslu-

žni predvsem občani, ki ste bili v tednu napovedane akcije zelo 

aktivni in ste skrbno očistili okolico svojih domov in kljub dež-

ju tudi organizirano pripeljali vse zbrane odpadke na začasno 

deponijo Novi grad. Prav tako so čistilno akcijo že med tednom 

izvedli tudi otroci OŠ Dobrna. Posebna pohvala gre občanom s 

Klanca in Strmca nad Dobrno, ki se niso ozirali na dež in so akci-

jo na planiran dan vseeno izpeljali. Vsem občinskim svetnikom 

in drugim posameznikom, ki ste v letošnji čistilni akciji sodelo-

vali ter tudi tistim, ki ste s svojimi prevoznimi sredstvi organizi-

rali prevoz zbranih odpadkov do deponije, se zahvaljujemo za 

sodelovanje in vas k temu vabimo tudi v prihodnje.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Čistilna  akcija  na  Klancu
Kljub slabi vremenski napovedi za soboto,  5. 4. 2014,  smo se 

krajani s Klanca zbrali na zbirnem mestu pri Šventu ob dogo-

vorjeni uri. Zaradi dežja je bila čistilna akcija  sicer odpovedana, 

mi pa smo se po krajšem premisleku vseeno odločili za čiščenje 

tega dela Klanca. Od začetka nas je v akciji sodelovalo osem,  

nato pa se nam je pridružil še nekaj otrok s starši. Bili smo zelo 

veseli, da smo se odločili za delo, saj vso dopoldne ni padla niti 

kapljica dežja, nam pa je uspelo pobrati za polno traktorsko pri-

kolico odpada. Na koncu smo ugotovili, da le nismo bili sami, saj 

so se fantje iz Strmca nad Dobrno iz smeri Jurk – Lovska koča 

pripeljali z zvrhano traktorsko prikolico raznovrstne navlake.

 Hvala vsem, ki ste se nam pridružili in pomagali očistiti vsaj 

nekaj našega okolja. Še posebna zahvala je namenjena obema 

voznikoma traktorjev, g. Pavlu Žužku in g. Branku Ramšaku, saj 

vsako leto poskrbita, da nabrane smeti najdejo svoje mesto v 

kontejnerju. Hvala tudi g. Jožetu Poleneku, ki nas je na koncu 

pogostil v svoji hiši kulturne dediščine.

Branko Dobovičnik

Foto: Peter Pihler

Novice iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje

Podjetnice in 

obrtnice OOZ Celje 
So aktivne ženske, ki so de-

javne na vseh področjih. V 

sredo, 12. 3. 2014, so se v Au-

stria Trend hotelu v Ljublja-

ni udeležile dogodka 500 

podjetnic, ker verjamejo v 

pogum, moč povezovanja in 

mreženja. Predstavnice sekci-

je so se predstavile na VTV in 

Štajerskem valu ter se odzvale 

povabilu  Regijskega sveta po-

slovnih žensk in podjetnic pri 

Štajerski gospodarski zbornici  

za sodelovanje. Udeležile so 

se predavanja v Mariboru na 

temo mediacije in srečanje 

zaključile z medsebojnim spo-

znavanjem in prijetnim klepe-

tom po zaključku formalnega 

dela dogodka ter se dogovo-

rile za nadaljnje sodelovanje 

med Celjem in Mariborom.

Projekt: 

Strategija razvoja 

gospodarstva Mestne 

občine Celje 2014-

2020
Mestna občina Celje in Ob-

močna obrtno-podjetniška 

zbornica Celje sta partnersko 

sodelovali pri pripravi ključ-

nega dokumenta za razvoj 

gospodarstva občine, ki ga je 

Mestni svet MOC potrdil na 

svoji redni seji  11. 3. 2014. Do-

kument so predstavili tudi na 

Klubu podjetnikov Zlatorog.

Projekt:  

Izbira poklica – izziv 

za prihodnost
V maju  je OOZ Celje, skoraj 

na polovici od 24 načrtovanih 

dogodkov, v sedmem letu iz-
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vajanja projekta v 13 osnov-

nih šolah na področju Mestne 

občine Celje ter občin Vojnik, 

Štore in Dobrna.

Projekt: 

Informiranje 

in svetovanje 

v poklicnem 

izobraževanju
V mesecu maju se zaključuje  

izvajanje projekta na področju 

celotne Slovenije. 

IPA projekt SPIRIT 
OOZ Celje je sodelovala 26. 3. 

2014 na novinarski konferen-

ci partnerjev s predstavitvijo 

svojih aktivnosti v projektu 

in anketirala podjetja  o tem, 

katere kompetence poleg 

strokovnih znanj pričakujejo 

delodajalci  od svojih zaposle-

nih s 4. ali 5. stopnjo strokovne 

poklicne izobrazbe.

Podjetja in lokalne 

skupnosti za 

soustvarjanje zelenih 

delovnih mest v 

Savinjski regiji
Seminar, ki so se ga 17. aprila 

2014 v Narodnem domu v Ce-

lju udeležili župan in predstav-

niki Občine Dobrna in OOZ 

Celje, skupaj z drugimi  pred-

stavniki občin, organizacij, 

združenj in podjetij. V ustvar-

jalnem okolju so udeleženci 

pod vodstvom Gaje Brecelj in 
dr. Renate Karba iz Umanote-

re, Slovenske fundacije za traj-

nostni razvoj, odkrivali nove 

razvojne priložnosti v regiji, 

spoznali obstoječe podporno 

okolje in uspešne prakse za ra-

zvoj zelenih delovnih mest ter  

v kratkih razpravah po skupi-

nah v  delavnicah  diskutirali in 

se opredelili do virov ( narav-

nih, človeških in drugih), prilo-

žnosti in možnosti ustvarjanja 

zelenih delovnih mest.  Ude-

leženci so največ priložnosti 

za nastanek zelenih delovnih 

mest prepoznali  v turizmu, s 

katerim so povezane vse dru-

ge dejavnosti od tradicional-

nih obrtnih znanj, lesne pre-

delave z dodano vrednostjo, 

energetska prenova stavb, 

ekološko kmetijstvo s samoo-

skrbo ob velikem potencialu  

majhnih predelovalcev.

Aprilska skupščina 

OOZ Celje
V sredo, 16. 4. 2014,  je pote-

kala 8. redna seja skupščine 

Območne obrtno-podjetni-

ške zbornice Celje, na kate-

ri so med drugimi točkami 

obravnavali in sprejeli zaključ-

ni račun za leto 2013, predlog 

programa dela in fi nančnega 

načrta za 2014 in sprejeli sklep 

o razpisu volitev OOZ Celje 

za mandatno obdobje 2014-

2018.  Načrti  za leto 2014 so 

veliki, saj se poleg osnovne 

dejavnosti zbornice, torej za-

stopanja interesov članstva in 

podpore v obliki svetovanj, in-

formiranj, izobraževanj, uspo-

sabljanj in izvajanj postopkov, 
Župan Občine Dobrna,  Martin Brecl, se je udeležil delavnice Podjetja in lokalne skupnosti za 

soustvarjanje zelenih delovnih mest v Savinjski regiji

Predsednik Miran Gracer, Skupščina OOZ Celje

pod njenim okriljem  izvaja še 

veliko projektov na lokalnem, 

regionalnem, državnem  nivo-

ju in  v EU. 

Miran Gracer, predsednik 
OOZ Celje: «Vodstvo in člani, 

ki delujemo v organih skupaj s 

strokovno službo, se trudimo 

za čim bolj uspešno in učin-

kovito  delovanje zbornice v 

prelomnem obdobju, ki se je 

začelo s prostovoljnim član-

stvom. Naša zbornica je leto 

2013 zaključila z zelo dobrim 

rezultatom in glede na na-

stalo situacijo, si lahko samo 

želimo, da bi še kdaj v priho-

dnosti dosegli kaj podobne-

ga. Leto smo smelo pričeli, kot 

nam je tudi bilanca pokazala; 

načrtujemo povabiti j stare in 

pridobiti tudi nove člane ozi-

roma članice  v pričakovanju 

45. obletnice delovanja naše 

zbornice, ki jo bomo slavno-

stno praznovali v juniju leto-

šnjega leta. »

Samostojna svetovalka OOZ Celje: 

mag. Tatjana Štinek
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Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev 
v Občini Dobrna v letu 2013

I. POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 

NAD POSLOVANJEM VRTCA DOBRNA 

Nadzor se je opravil na predlog Občinskega sveta Občine Do-

brna. Nadzorni odbor je tako pregledal poslovanje vrtca za leto 

2012 in delno še za leto 2013. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je 

za vodenje evidenc o prisotnosti na delu za vse zaposlene v Vrtcu 

Dobrna odgovorna pomočnica ravnatelja. V letu 2012 je bilo v 

vrtcu skupaj zaposlenih 25 uslužbencev, od tega jih je bilo 17 za 

nedoločen čas in 8 za določen čas. Pri tem je potrebno omeniti, 

da je 9 zaposlenih, ki so zaposleni za nedoločen čas, zaposlenih v 

vrtcu samo za določen delež, saj opravljajo delo tudi na osnovni 

šoli. Gre predvsem za delovna mesta, kot so hišnik, kuharica,  či-

stilka, poslovni sekretar, organizator hrane, pomočnica ravnatelja.

1. Področje prevoz na delo in iz dela ter izplačilo za prehra-

no na delu

Vsem zaposlenim se na podlagi predloženih izjav, ki so pravilno 

izpolnjene in podpisane s strani zaposlenega, izplačujejo potni 

stroški za prevoz na delo in iz dela. Izplačevanje je urejeno z ve-

ljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Prevozi se obračunavajo 

za pretekli mesec po dnevih prisotnosti delavca in se izplačujejo 

5. v mesecu za predpretekli mesec.

Prav tako se vsem zaposlenim glede na njihovo prisotnost na 

delu povrnejo tudi stroški za prehrano na delu, in sicer na podlagi 

liste prisotnosti. Za dan prisotnosti na delu se šteje, če zaposleni 

dela več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na pod-

lagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred-

pisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 

dopustu.   Zaposleni lahko v vrtcu koristijo malico ali kosilo in se 

jim nato ta storitev obračuna po veljavnem ceniku in odtegne pri 

izplačilu plače.

2. Delovna uspešnost

V letu 2012 ni bilo izplačane redne delovne uspešnosti, izplača-

na pa je bila delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega 

rednega dela. Izplačila za delovno uspešnost iz naslova poveča-

nega obsega rednega dela se nanašajo na izplačilo povečanega 

obsega zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti čistilk in zapo-

slenih v kuhinji, izplačilo hišniku zaradi sistemizacije, do septem-

bra 2012 pa se je povečan obseg izplačeval tudi za opravljanje 

dela organizatorja zdravstveno-higienskega režima. 

3. Odsotnost

Zaposleni za odobritev dopusta izpolnijo obrazec Dovolilnica za 

izrabo letnega dopusta ali vlogo za koriščenje izrednega letne-

ga dopusta. Izredni dopust se odobri na podlagi 50., 51. in 52. 

člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 

Zaposleni se udeležujejo tudi krvodajalskih akcij in za tovrstno 

odsotnost predložijo potrdilo, izdano s strani organizatorja krvo-

dajalstva.

4. Stroški izobraževanja

Pri pregledu področja izobraževanja je bilo ugotovljeno, da so 

se zaposleni v vrtcu udeležili različnih izobraževanj za potrebe 

delovanja samega vrtca. V večini primerov so izobraževanja po-

tekala po štiri  ure, v manjšem obsegu pa so bila izobraževanja, 

ki so trajala po 8, 16 ali 24 ur. Stroški kotizacije za izobraževanja v 

letu 2012 so znašali 67,27 EUR, med tem ko so stroški kilometrine 

in dnevnic za izobraževanje znašali skupaj 666,63€.

5. Zaposlitve

Za posamezne zaposlitve si vrtec predhodno pridobi soglasje od 

ustanovitelja. Te zaposlitve so za določen čas, prav tako pa tudi pa-

zijo, da kandidati izpolnjujejo pogoje za zasedbo prostih delovnih 

mest, predvsem glede opravljenih strokovnih izpitov, ki jih zahtevajo 

posamezna delovna mesta. 

Potreba po dodatnih zaposlitvah je bila predvsem zaradi večjega 

števila otrok in posledično tudi ustanovitve dodatnega oddelka, 

prav tako pa se v vrtcu nahajajo otroci, ki potrebujejo spremljevalca.

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, opravili 

nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem, preverili 

namenskost in smotrnost porabe proračunskih 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 dokumentacijo:
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6. Poslovanje vrtca

6.1 Poslovni čas vrtca in otrokova odsotnost

Poslovni čas vrtca je bil v letu 2012 od 5. 30 do 16. 00 ure. Odso-

tnost otroka je potrebno v vrtec sporočiti do 8.00 ure zjutraj za 

tekoči dan, in sicer se lahko to stori po telefonu, elektronski pošti 

ali osebno. V kolikor starši ne sporočijo odsotnosti pravočasno se 

jim obračuna strošek prehrane, kot da je otrok bil v vrtcu. 

6.2 Prehrana

Cena vseh treh obrokov prehrane je 1,53 EUR in se ta cena glede 

na program, v katerem je otrok ne spreminja, saj imajo otroci tudi 

v skrajšanem programu vse obroke. Prav tako pa se cena prehra-

ne ne spreminja na stopnjo, v kateri je otrok.  

6.3 Rezervacija v času šolskih počitnic

V času šolskih počitnic se rezervacija za otroka obračunava glede 

na sklep občine, iz katere otrok prihaja. Sklep zajema odstotek, ki 

ga morajo plačati starši glede na njihov plačilni razred. Pred leti je 

občina Dobrna sprejela sklep, da otroci iz njihove občine plačajo 

50 % rezervacijo.

V ceno rezervacije je zajeta ekonomska cena programa, v katere-

ga je vključen otrok. Tako starši  plačajo 50 % njihovega plačilne-

ga razreda. V ekonomsko ceno so zajeti tudi stroški prehrane. V 

primeru otrokove odsotnosti so stroški prehrane odbiti v celoti.

6.4 Stroški poslovanja vrtca

Pri primerjavi stroškov poslovanja za leto 2011 in 2012 je bilo 

ugotovljeno, da je bilo na določenih postavkah v letu 2012 po-

rabljenih več sredstev (povečanje stroškov za higieno, material 

za ustvarjanje in učenje, zaščitna oprema, ogrevanje). Razlogi za 

povečanje teh stroškov so, da so bili do 31. 8. 2011 v vrtcu samo 

štirje oddelki, od 1. 9. 2011 dalje pa imajo pet oddelkov, zaradi 

povečanega števila  mlajših otrok.  

Na postavki Material za ustvarjanje in učenje je prišlo do poveča-

nja stroškov iz razloga, ker v prejšnjih letih niso veliko nakupovali, 

saj so planirali hitrejšo vselitev v novi vrtec. Vendar se je kasneje  

izkazalo, da selitve še ne bo tako hitro, zato je bila nujna potreba 

po nabavi materiala.  Nabavljen material bo služil več let, saj so se 

nabavile igrače, didaktični material in podobno. 

Po veljavni zakonodaji pripada zaposlenim na vsake dve leti nova 

zaščitna obleka ter vsako leto novo obuvalo. Tako so v letu 2012 

hkrati nabavili zaščitne obleke in obuvala. 

Do podražitve stroškov iz naslova ogrevanja je po pojasnilih s 

strani ravnatelja  prišlo iz naslednjih razlogov: 

- zaradi vrtca se mora šola ogrevati tudi v času, ko učencev 

osnovne šole ni več na šoli; 

- drugačne so zahteve glede merjenja temperature v prostorih, 

kjer se nahaja vrtec, in sicer se le-ta meri na višini 1,10 m;

- za potrebe vrtca je pričetek kurjenja prej in traja tudi dlje kot bi 

se v primeru, če bi se ti prostori uporabljali samo za šolo;

- kurjenje je potrebno tudi v času šolskih počitnic, saj vrtec v 

tem času nemoteno obratuje. 

Glede na ugotovitve opravljenega nadzora so bile s strani NO 

podana določena priporočila,  katera naj bi bila realizirana v prvi 

polovici leta 2014, zato bo NO v letu 2014 še enkrat opravil nadzor 

in o tem seznanil Občinski svet Občine Dobrna. 

II.  POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 

NAD ZAPOSLENIMI V OBČINSKI UPRAVI IN 

SEJNINAH

1. Zaposleni

Pri nadzoru je bil predložen Katalog delovnih mest v občinski 

upravi Občine Dobrne. Iz kataloga so za vsako delovno mesto 

posebej razvidni naslednji podatki: vrsta, delovne naloge, podro-

čje dela, naziv, stopnja naziva, karierni razred, delovne izkušnje, 

poskusno delo, odpovedni rok, plačilni razred, dodatki, zahtevana 

strokovna izobrazba, število delovnih mest, splošni pogoji, po-

sebni pogoji, funkcionalna in specialna znanja, naloge ter skupna 

tveganja, ocene tveganja in izjave o varnosti.

Zasedenih sistemiziranih delovnih mest je sedem, uradniška de-

lovna mesta so štiri, od tega eno delovno mesto na položaju, 

strokovno tehnična delovna mesta so tri. Delovno mesto župana 

je funkcionar. Kontrolirana je bila  plačilna lista javnega uslužben-

ca na uradniškem delovnem mestu za mesec avgust v vseh po-

drobnostih. Hkrati so bila kontrolirani plačilni razredi in dodatki za 

vse zaposlene. 

V Občini Dobrna ni nikogar zaposlenega za krajši delovni čas. V 

času nadzora je bila ena zaposlitev za določen čas, in sicer zaradi 

nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu. Po-

godba za to delovno mesto je bila sklenjena do 31. 12. 2014.

2. Prisotnost in letni dopusti

Prisotnost se dnevno beleži v knjigo  Evidenca prisotnosti na 

delu, ki zajema koledarsko leto. Nahaja se v tajništvu Občine Do-

brne, vanjo se dnevno beležijo prisotnosti javnih uslužbencev. 

Režijski obrat ima svojo evidenco, ki jo vodi delovodja, mesečno 

je priložena tudi k plačam. Knjiga je bila dana na vpogled. Ure-

jena je zgledno in pregledno, iz nje so razvidne vse prisotnosti 

uslužbencev dnevno, za celotno koledarsko leto. Registracijske 

ure za beleženje delovnega časa ni. 

Evidenca o koriščenju dopusta se vodi v tajništvu Občine Dobr-

na. Iz nje je razvidno,  koliko dni dopusta je dodeljenih in koliko 
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jih je izkoriščenih po mesecih. Urejena je zgledno in pregledno.

Za vse zaposlene so bili predloženi sklepi o dodeljenem letnem 

dopustu, ki se hranijo v personalnih mapah posameznega javne-

ga uslužbenca. Iz njih je razvidno število dni dodeljenega letnega 

dopusta za leto 2013.

Za koriščenje letnega dopusta javni uslužbenec izpolni dovolil-

nico. 

Dovolilnice za koriščenje dopusta so odložene pri vsaki plači po-

sebej, za vsakega posameznika (pri mesecu, v katerem se je do-

pust koristil). Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so dovolilnice 

pravilno izpolnjene in podpisane. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da v letu 2013 javni uslužbenci niso kori-

stili izrednih dopustov.

  

3. Malice 

Malice zaposlenih se obračunavajo glede na dneve prisotnosti. 

Trenutna vrednost malice na  dan je 3,67 €. Po navodilih zunanje 

revizijske službe se izplačuje regres  za malico, ko poteka poto-

vanje od 8 ur in ne več kot 12 ur (pripada en regres). Regres za 

malico pa je izplačan tudi, če je imel zaposleni izplačane nadure, 

in sicer za vsakih 8 ur en regres. Pregledalo se je izplačilo regresa 

za malico za dva javna uslužbenca. 

4. Potni stroški

Izjave o uveljavljanju potnih stroškov so podpisane in odložene v 

personalnih mapah uslužbencev. Potni stroški se vračajo po sis-

temu »kar je ceneje«, torej ali mesečna vozovnica ali kilometrina. 

Kontrolirane so bile vse izjave. 

5. Nadure, dodatki

Do meseca oktobra 2013 sta bili izplačani dnevnici samo dvema 

uslužbencema,  in sicer v višini 9,6 € za službene poti. 

Število nadur je omejeno mesečno in letno. Maksimalno število 

nadur mesečno je lahko 20 ur, na letnem nivoju pa 180 ur. Evi-

denca nadur je razvidna iz beleženja delovnega časa, po mese-

cih je razvidna iz evidence letnih dopustov. Posebej ni določe-

no ali se nadure izplačujejo ali koristijo. Nadure se izplačujejo na 

osnovi Sklepa o izplačilu plače za delo preko polnega delovnega 

časa, prav tako je tudi pisna odredba nadurnega dela, za vsakega 

posameznega zaposlenega po mesecih. Nadure nastajajo zaradi 

nepredvidenega povečanega obsega dela. Delavec se sam od-

loči, ali koristi nadure ali želi izplačilo le teh.  Pri pregledu je bilo 

ugotovljeno, da se pri enem javnem uslužbencu nadure izplaču-

jejo mesečno, medtem ko je bilo pri dveh javnih uslužbencih iz-

plačilo nadur v letu 2013 izvršeno samo enkrat. Ostali javni usluž-

benci  koristijo ure, razen enega javnega uslužbenca, ki nadur v 

tekočem letu ni koristil in mu tudi niso bile izplačane. O izplačilu 

nadur je k plačilni listi je bil priložen Sklep o izplačilu plače za delo 

preko polnega delovnega časa za 17,5 ur, prav tako je bila zraven 

odložena pisna odredba nadurnega dela.

6. Mobilni telefoni

Na občini se uporabljajo službeni telefoni. Podlaga za dodelitev 

telefona je Pooblastilo za dodelitev mobilnega telefona, ki ga 

podpiše župan. Županu pa pooblastilo podpiše Komisija za man-

datna vprašanja, volitve in priznanja Občine Dobrna. Pooblastilo 

je izdano vsakemu posamezniku, mobilni telefon je last Občine 

Dobrna. Poleg Pooblastila je priložena tudi vročilnica. Osnova za 

dodelitev mobilnega telefona je narava dela, pravilnika ni spreje-

tega, odločitev o potrebi za dodelitev mobilnega telefona sprej-

me župan.

Sklenjen je paket Mesečna naročnina – Mobilni internet Osnovni 

v višini 203, 41 €. V  letu 2013 ni bilo prekoračitve višine dodelje-

nega limita posamezniku, v kolikor bi do tega prišlo, se odtegljaj 

izvede pri plači zaposlenega. Obračun stroškov klicev je razviden 

iz mesečnih računov. Kontroliran je bil račun za mesec OKTOBER 

2013. Skupen znesek plačila za vse mobilne telefone je znašal 

203,22 €. 

Ugotovitve: Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da mobilni telefon 

uporablja tudi delavka, ki je na porodniškem dopustu. V obrazlo-

žitvi je bilo navedeno, da je njeno delovno mesto specifi čno in jo 

večkrat kličejo za nasvete in pomoč za nemoten potek dela. 

7. Sejnine

Za izplačevanje sejnin je bil sprejet Pravilnik o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sve-

ta, ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 

v Občini Dobrna, objavljen v Ul. RS, št  48/99, 77/07, 31/07, 59/12.

Sejnine se izplačujejo na podlagi podpisanih List prisotnosti. Sej-

nina je izplačana vsem, ki se udeležijo občinskih svetov, odborov 

in nadzornih odborov Občine Dobrna. Pregledane so bile Liste 

prisotnosti, iz katerih je razviden datum  odbora, nadzora, sveta, 

poimenski seznam in podpis prisotnega. Kontrola teh list ni po-

kazala pomanjkljivosti, liste so datirane in podpisane.

Načeloma bi se naj sejnine izplačevale mesečno, vendar, ker seje 

niso pogoste in zaradi racionalizacije dela se izplačujejo nekako 

na dva do tri mesece oziroma glede na pogostost sej.

V prvi polovici leta 2013, v mesecu aprilu, maju in juniju, je bilo 

izplačanih skupaj za 5.201,32 € sejnin.

            

ZAKLJUČEK 
Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, dokumentacija je 

zelo zgledno urejena, sprotno dokumentirana, odložena in pre-

gledna. 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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III.  POROČILO O NADZORU JAVNEGA 

RAZPISA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH 

POMOČI NA PODROČJU KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI DOBRNA V LETU 2013 

Javnega razpisa za dodeljevanje državnih pomoči na področju 

kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2013 

S sklepom z dne 1. 3. 2013 (št.: 441-0002/2013-1(2)) je bila ime-

novana strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega raz-

pisa. Javni razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Dobrčan št. 

57/2013.

Iz zapisnika komisije z dne 7. 3. 2013 (št.:441-0002/2013-3 (2)) za 

pripravo in izvedbo javnega razpisa je razvidno, da so planirana 

sredstva v Proračunu Občine Dobrna za leto 2013, na proračunski 

postavki, in sicer v višini 21.000,00 EUR (19.200,00 EUR za državne 

pomoči in 1.800,00 EUR za društva). Rok za oddajo vlog je bil 24. 

4. 2013. Na ta razpis je prispelo 12 vlog, od tega je bilo pravočasno 

predloženih in pravilno označenih 11 vlog, medtem ko je bila ena 

vloga dostavljena po roku in je komisija ni odpirala. Po pregledu 

vlog je  ugotovila, da ena vloga ni popolna, zato se je vlagatelja 

pozvalo k dopolnitvi. 

Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini 

Dobrna, pogojev javnega razpisa o dodeljevanju državnih po-

moči na področju kmetijstva v Občini Dobrna v letu 2013 in na 

podlagi Zapisnika o odpiranju vlog za letni program ukrepov za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva  v Občini Dobrna za leto 2013 je 

komisija pripravila razdelilnik za dodeljevanje sredstev, in sicer po 

ukrepih:

- Ukrep št. 1 (Subvencioniranje naložb za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji) Razpisano je bilo 3.500,00 EUR. Za ta ukrep 

ni bilo prejetih vlog.

- Ukrep št. 2 (Subvencioniranje naložb v kmetijska gospodarstva 

za primarno proizvodnjo). Razpisano je bilo 10.600,00 EUR. Za ta 

ukrep je bilo 10 upravičencev, ki so imeli popolne vloge in so iz-

polnjevali pogoje razpisa. Razdeljen je bil razpisan znesek, vendar 

vsi upravičenci niso podali zahtevka za izplačilo in je bilo tako na-

kazano le 9.706,69 EUR.

- Ukrep št. 3 (Naložbe za opravljanje storitev in trženje proizvo-

dov in storitev s kmetij).  Razpisano je bilo 3.500,00 EUR. Za ta 

ukrep ni bilo prejetih vlog.

- Ukrep št. 4 (Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu) . 

Razpisano je bil 800,00 EUR. Prijavljena sta bila dva vlagatelja. Ena 

vloga je bila s sklepom ovržena, ker je prispela po roku. Komisi-

ja je na podlagi prejete vloge in pogojev razpisa tako odobrila 

450,00 EUR, vendar je po prejetem zahtevku bilo vlagatelju izpla-

čano 385,00 EUR.

- Ukrep št. 5 (Ohranjanje tradicionalnih stavb). Razpisano je bilo 

800,00 EUR. Za ta ukrep ni bilo prejetih vlog.

Z dokumentom z dne 12. 2. 2014 št.: 441-0002/2013-82 (2) je bilo 

na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS podano tudi poročilo o 

dodeljenih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu v letu 2013.

Pri pregledu podanih dokumentov razpisa in prispelih vlog ni 

bilo ugotovljenih nobenih nejasnosti ali nepravilnosti. Dokumen-

tacija je vzorno urejena, podpisana in sistematično odložena. 

IV. POROČILO O PREGLEDU DELA IN 

POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA ZA 

TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO DOBRNA V 

LETU 2013

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (v nadaljevanju: 

ZTŠK Dobrna) je bil ustanovljen leta 2009 z namenom, da skr-

bi za promocijo in razvoj turizma ter oblikuje celovito turistično 

ponudbo na območju Občine Dobrna. Ustanoviteljica ZTŠK-ja 

Dobrna je Občina Dobrna. Tako se ZTŠK fi nancira iz proračunskih 

sredstev občine ter v majhnem deležu tudi s prihodki iz najema 

prostorov.

Delovanje ZTŠK-ja je podrobno predstavljeno v Poslovnem poro-

čilu za leto 2013, ki ga je obravnaval Svet ZTŠK-ja na svoji 11. redni 

seji, dne 11. 2. 2014.

Glavne prireditve v organizaciji oz. soorganizaciji ZTŠK-ja v letu 

2013 so bile:

- Pokop pusta

- Čistilna akcija po zaselkih

- Kresovanje

- Otvoritev slikarske razstave slikarke Suzane Švent

- Srečanje veteranov

- Glasbeno in kulturno poletje na Dobrni

- Noč pod kostanji

- Martinov sejem,

- Srečanje starejših občanov

- Praznična predstava z obiskom Božička in obdarovanjem 

otrok

- Županov novoletni sprejem

- Silvestrovanje na prostem

GLASILO OBČINE DOBRNA
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Za knjiženje poslovnih dogodkov in pripravo fi nančnih poročil 

ima ZTŠK sklenjeno pogodbo z javnim zavodom Desetka Celje, 

fi nančno-računovodske in svetovalne storitve (tripartitna pogod-

ba med Občino Dobrna, ZTŠK Dobrna in Desetka Celje).

Izkaz poslovnega izida za leto 2013 za ZTŠK izkazuje presežek 

prihodkov nad odhodki, zmanjšanega za davek od dohodka 

pravnih oseb, v vrednosti 391,04 EUR, ki se nameni za delovanje 

zavoda ZTŠK Dobrna.

ZTŠK Dobrna tudi oddaja prostore v Kulturnem domu Dobrna v 

najem. Za storitve ima objavljen cenik, v katerem je ločena tarifa 

za dogodke, ki so nekomercialnega značaja, in za dogodke, ki so 

komercialnega značaja. Pri najemu se upoštevajo dejanske ure 

najema. Za vse najeme imajo urejeno dokumentacijo ter izsta-

vljene račune. Za vse brezplačne najeme daje soglasje občina. V 

letu 2013 je bilo 16 najemov prostorov Kulturnega doma Dobrna. 

Največ od tega - 10 za potrebe Osnovne šole Dobrna.

Pri pregledu poslovanja smo podrobneje pregledali Pogodbo o na-

činu fi nanciranja prireditve Noč pod kostanji z dne 1. 8. 2013, ki je 

bila sklenjena med ZTŠK, Mladinskim klubom in društvom Noč pod 

kostanji. Ugotovljenih ni bilo napak oz. pomanjkljivosti.

V novembru 2013 se je zaključil tudi projekt Turistični vodnik po 

Dobrni. Rezultat tega je izdelan turistični vodnik, ki zajema celotno 

turistično ponudbo Dobrne. Izdan je v slovenskem, angleškem, 

nemškem, hrvaškem, italijanskem in ruskem jeziku, in sicer v skupni 

nakladi 30.000 izvodov. Upravičeni stroški projekta (brez DDV in dru-

gih davkov) so  bili 20.170,55 EUR. Vodilni partner in prijavitelj projekta 

je bila Občina Dobrna, partnerja v projektu pa sta bila še ZTŠK in 

Terme Dobrna. Projekt Turistični vodnik po Dobrni je sofi nanciran iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod 

okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. 

Iz pregleda je ugotovljeno, da ima zavod vso dokumentacija 

urejeno zgledno, sistematično in kronološko, prav tako pa ni bilo 

ugotovljenih nepravilnosti.  

V.   POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 

NAD VZDRŽEVANJEM MAKADAMSKIH IN 

ASFALTNIH CEST TER ZIMSKO SLUŽBO

Nadzor se je izvršil na podlagi dokumentacije, zbrane na Občini 

Dobrna, ter ob prisotnosti odgovorne osebe s strani občine.

Pri navedenem nadzoru je bilo ugotovljeno sledeče:

Vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest v letu 2013 je poteka-

lo v skladu s Programom vzdrževanja občinskih cest na območju 

občine Dobrna, katerega sestavlja Letni plan razvoja in vzdrževa-

nja občinskih cest za leto 2013, Izvedbeni program vzdrževanja 

občinskih cest za leto 2013 ter Dolgoročni načrt razvoja in vzdrže-

vanja občinskih cest. Program je bil sprejet februarja 2013.

Pregledana je bila dokumentacija, ki zajema poročila o izvajanju 

vzdrževalnih in obnovitvenih del na javnih cestah v Občini Dobr-

na, vezana na Pogodbo za izvajanje vzdrževalnih del ter odpravo 

škode po neurju in poplavah na javnih cestah v Občini Dobrna, 

sklenjeno z VOC CELJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST D. D., in 

sicer za dela izvedena v mesecu maju, juniju in juliju 2013.

Izvajanje zimske službe v letu 2013 je potekalo v skladu z Izvedbe-

nim programom zimske službe v Občini Dobrna za sezono zima 

2012/2013, sprejetim oktobra 2012, in Izvedbenim programom 

zimske službe v Občini Dobrna za sezono zima 2013/2014, spre-

jetim novembra 2013.

Pregledana je bila dokumentacija za leto 2013, ki zajema Aneks 

št. 2 k Pogodbi za izvajanje zimske službe na območju Občine 

Dobrna za podaljšanje časa trajanja pogodbe za zimsko sezono 

2013/14 za Martina Okrožnika (podpisan 10. 9. 2013), Ivana Štimu-

laka (podpisan 10. 9. 2013) in Srečka Štrausa (podpisan 10. 9. 2013), 

Odpoved g. Štrausa za zimsko službo (podana 27. 9. 2013), Naro-

čila peska za zimsko službo, Dnevnike pluženja in posipavanja ter 

Pogodbo za najem naprav za sledenje Blackblox od 15. 11. 2013 

do 15. 3. 2014 (podpisano 29. 10. 2013).

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da vzdrževanje makadamskih in 

asfaltnih cest ter izvaja nje zimske službe poteka v skladu s spreje-

tim programom. Dokumentacija je vzorno in pregledno urejena.

VI.  ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumentov 

ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem gospodarno 

in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev zakonskih predpi-

sov, ki urejajo delovanje in fi nanciranje občin. Glede na to, da so 

bila s strani NO podana določena priporočila za poslovanje Vrtca 

Dobrna,  ki naj bi bila realizirana v prvi polovici leta 2014,  bo NO v 

letu 2014 še enkrat opravil nadzor in o tem seznanil Občinski svet 

Občine Dobrna.

Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi zaključ-

ni račun Občine Dobrna za leto 2013 in sprejme Odlok o potrditvi 

zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 2013.

Povzamemo lahko, da je bila vsa dokumentacija, ki je bila pregle-

dana, vzorno in pregledno urejena. Pogodbe in javna naročila  so 

potekala v skladu z zakonodajo, ki ureja posamezno področje. 

Ob tem si zaposleni na  Občini Dobrna zaslužijo vso pohvalo za nji-

hovo vestno in vzorno delo, kot je razvidno tudi iz samega poročila.

Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Obči-

ne Dobrna lepo zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelovanje.

mag. Vlasta Žerjav,

predsednica NO Občine 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 2014, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 

zasedali na dveh rednih sejah, in sicer na 24. redni seji, ki je bila 

dne 14. 4. 2014 ter na 25. redni seji, ki je bila dne 22. 5. 2014.

Na 24. redni seji so se svetniki Občinskega sveta Občine Do-

brna, med drugimi točkami dnevnega reda, seznanili z dvema 

poročiloma za preteklo leto 2013, in sicer s Poročilom o delu 

skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in re-

darstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 

Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, ki ga je svetnikom predstavila 

mag. Nataša Kos, vodja inšpektorata, ter s Poročilom Nadzorne-

ga odbora Občine Dobrna o opravljenem pregledu poslovanja 

Občine Dobrna za leto 2013, ki ga je svetnikom podala pred-

sednica Nazornega odbora Občine Dobrna, mag. Vlasta Žerjav. 

Sprejet je bil tudi Zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za 

leto 2013. Na tej seji so svetniki sprejeli tudi ceno izvajanja ob-

činskega programa varnosti Občine Dobrna za leto 2013 in cilje 

delovanja v letu 2014 ter sprejeli sklep o spremembi cene soci-

alno varstvene storitve pomoč na domu izvajalec storitev, Dom 

ob Savinji Celje - Center za pomoč na domu, od 1. 4. 2014 dalje.

Na 25. redni seji, 22. 5. 2014, so se svetniki seznanili s stanjem 

vpisa otrok v Vrtec Dobrna za šol.l. 2014/2015 ter podali soglas-

je k oblikovanju sedmega oddelka v Vrtcu Dobrna za šolsko l. 

2014/2015, in sicer v kolikor bodo s strani staršev, v mesecu juni-

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Ekonomska cena 

pomoči na domu

Subvencija 

občine

Subvencija iz 

proračuna RS 

Prispevek 

uporabnika

Obdobje od 1. 4. 2014, cena storitve pomoč družini na domu za dneve 

opravljanja storitve od ponedeljka do sobote:

17,66 € 13,05 € 0,81 € 3,80 €

Obdobje od 1. 4. 2014, cena storitve pomoč družini na domu za dneve 

opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik:

19,28 € 14,67 € 0,81 € 3,80 €

ju 2014, podpisane pogodbe o vključitvi otroka v Vrtec Dobrna, 

skladno s prijavami ob vpisu. Občinski svet Občine Dobrna je na 

tej seji tudi sprejel sklep o spremembi Sklepa o določitvi eko-

nomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, in 

sicer tako, da starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali 

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) 

rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 

40% višine njihovega plačilnega plačila razreda kot rezervacijo. 

Uveljavljanje počitniške rezervacije mesta v vrtcu velja za vse 

otroke iz iste družine, hkrati vključene v vrtec. Na 25. redni seji 

je bila potrjena tudi Občinska volilna komisija Občine Dobrna, s 

štiriletnim mandatom. Na tej seji pa se svetniki seznanili s pre-

dlogi za občinske nagrajence za leto 2014 ter sprejeli sklep s 

katerim so bila priznanja Občine Dobrna za leto 2014 predlaga-

nim potrjena.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela Mateja Smrečnik

Upravna enota 
Celje svetuje

Damjan Vrečko, načelnik UE Celje

1. V katerih primerih je možna legalizacija starega objekta? Kaj 
moramo priložiti oz. kakšen je postopek? Gre za objekte stare 
več kot 50 let, ki bi jih bilo potrebno prenoviti, da se ne bodo 
porušili.
Za legalizacijo obstoječih objektov si  je potrebno  na pristojni 

upravni enoti, kjer leži nepremičnina, na kateri so zgrajeni objekti,  

pridobiti gradbeno dovoljenje. Ali je legalizacija možna oziroma  

pod kakšnimi pogoji, pa določa občinski prostorski akt, ki ureja 

območje, kjer leži obravnavana  nepremičnina. K vlogi za izdajo 

gradbenega dovoljenja je potrebno  predložiti najmanj dva izvoda 
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projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izkazati  

pravico graditi na predmetni nepremičnini, če ta še ni vpisana v 

zemljiško knjigo. Upravni organ izda stranki v primeru legalizacije 

objekta še odločbo o odmeri degradacije in uzurpacije prostora 

zaradi nedovoljenega posega v prostor, znesek pa mora stranka 

poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Investitor mora 

upravnemu organu predložiti tudi potrdilo pristojne občine o 

plačilu komunalnega prispevka.

V kolikor pa gre za objekte, zgrajene pred 31. decembrom 1967, si 

je možno zanje pridobiti potrdilo po 197. členu Zakona o graditvi 

objektov,  da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu. Takšno 

potrdilo izda pristojna upravna enota in sicer na zahtevo lastnika 

objekta, če gre za objekte – stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. 

decembrom 1967, ki so bile z dnem uveljavitve tega zakona (1. 1. 

2003) v uporabi, če se jim namembnost po navedenem zakonu 

ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z 

dnem uveljavitve tega zakona na predpisan način evidentirana v 

zemljiškem katastru. 

 

2. Ali potrebujem za rušitev objekta kakšno dovoljenje in koliko 
to stane?
Po Zakonu o graditvi objektov je odstranitev objekta izvedba 

del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi 

prejšnje stanje. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi 

pravnomočnega oziroma dokončnega gradbenega dovoljenja, ki 

ga izda pristojna upravna enota. 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev objekta 

izdela projektant na podlagi določil Zakona o graditvi objektov in 

Pravilnika o projektni dokumentaciji, pri čemer mora upoštevati tudi 

odpadke, ki nastanejo pri rušitvi in se mora z njimi ravnati v skladu 

z določili zakonskih in podzakonskih aktov, ki pokrivajo to področje 

(npr. Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z odpadki, 

ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih, Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, …).

S cenikom izdelave projektne dokumentacije upravni organ 

ne razpolaga, zato lahko podatke o cenah izdelave projektne 

dokumentacije dobite pri za to registriranih projektantskih 

organizacijah oz. podjetjih.  

Upravni organ pa v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za 

odstranitev objekta zaračuna  upravno takso, in sicer za vlogo, ki 

se plača po tar. št. 1 (4,54 EUR), za gradbeno dovoljenje za rušitev 

po tar. št. 40  (odvisno od predračunske vrednosti objekta; primer:  

54,37 EUR upravne takse, če je vrednost objekta do 13.000 EUR, če je 

vrednost objekta 13.000 EUR, je upravna taksa 135,92 EUR … vse po 

tar.št. 40 od a) do d) ), po potrebi tudi  po tar. št. 41 (36,24 EUR - za 

ogled);  v skladu z  Zakonom o upravnih taksah. 

3. Ali so kakšne izjeme pri plačilu uzurpacije oz. degradacije?
Upravni organ po uradni dolžnosti in v skladu z Uredbo o kriterijih 

za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 

prostora in o načinu njegovega plačila izračuna višino nadomestila 

za izvajano ali že izvedeno nedovoljeno gradnjo. 

Nedovoljena gradnja pomeni ali predstavlja nedovoljeno gradnjo, 

nelegalno gradnjo, neskladno gradnjo, nevarno gradnjo ali nelegalni 

kop. Uredba ne vsebuje določil za izjeme za plačilo oz. neplačilo. 

4. Sem v postopku legalizacije na črno zgrajene hiše. Me zanima, 
koliko znaša kazen (znesek od - do), na podlagi katerih kriterijev 
se oceni višina te kazni. Ali to, da sem podedoval nepremičnino 
in jo potem samo obnovil, kaj šteje kot olajševalna okoliščina ? 
Upravni organ po uradni dolžnosti v postopku legalizacije objekta 

s posebno odločbo določi višino nadomestila za degradacijo in 

uzurpacijo prostora za nedovoljen poseg v prostor in sicer  izda 

odločbo na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-

1D. S takšno odločbo se odmeri višina nadomestila za degradacijo 

in uzurpacijo prostora, ki ga je investitor nedovoljenega posega 

v prostor dolžan plačati še pred izdajo gradbenega dovoljenja za 

legalizacijo.

Nadomestilo je določeno z Uredbo o kriterijih za izračunavanje 

višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o 

načinu njegovega plačila. Ta uredba določa kriterije za vrednotenje 

prostora, kjer je poseg izveden in glede na njegove značilnosti ter 

način plačila. 

Na podlagi ugotovljenih podatkov iz projektne dokumentacije in 

po potrebi tudi ogleda objekta na terenu, se v predmetni zadevi 

z odločbo določi stopnja degradacije in uzurpacije. Po določbi 

26. člena uredbe je zavezanec dolžan poravnati nadomestilo v 

enkratnem znesku. Neplačane zapadle obveznosti nadomestila se 

poravnajo v sodnem izvršilnem postopku.

Ker v vašem primeru nimamo potrebnih podatkov za izračun, vam 

žal tudi ne moremo posredovati temu primernega odgovora glede 

višine izračunane degradacije in uzurpacije. To, da ste podedovali 

nepremičnino in jo potem sami obnovili, pa se ne šteje za olajševalno 

okoliščino. 

5. Ali je za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju naselja, 
kjer je namenska raba STAVBNO ZEMLJIŠČE, dejanska raba je 
kmetijska, katastrska kultura pa njiva, potrebna sprememba 
dejanske rabe in katastrske kulture. 
Če je zemljišče po namenski rabi opredeljeno kot stavbno,  to 
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pomeni, da je z občinskim prostorskim aktom ( npr. dolgoročni 

družbeni plan, občinski prostorski načrt ) razvrščeno v območje, 

kjer je dovoljena pozidava. S podrobnejšim prostorskim izvedbenim 

aktom ( npr. zazidalnim načrtom, prostorsko ureditvenimi pogoji 

... ) , če je ta za določeno območje že sprejet,  pa je določeno, 

katere vrste gradenj in pod katerimi pogoji so dovoljene na takšnih 

zemljiščih.  Dejanska raba in katastrska kultura na namensko rabo 

zemljišča ne vplivata, kar pomeni, da je sicer zemljišče v katastru 

evidentirano po katastrski kulturi kot kmetijsko in se v ta namen 

tudi uporablja, vendar pa je na tem  zemljišču s prostorskim aktom 

dovoljena pozidava. Katastrska kultura in raba zemljišča se bosta 

torej spremenili, ko bo zemljišče uporabljeno za gradnjo. Po končani 

gradnji je dolžan investitor poskrbeti, da se bo objekt vrisal v kataster 

stavb,  s tem pa se bo spremenila tudi katastrska kultura zemljišča in 

njegova dejanska raba. Navedeno pomeni, da sprememba dejanske 

rabe in katastrske kulture ni potrebna dokler se zemljišče ne uporabi 

za gradnjo.

Potrdilo o namenski rabi izda pristojni organ občine in se običajno 

potrebuje pri pravnem prometu s temi zemljišči. Če imate izdano 

potrdilo, da je vaše zemljišče po namenski rabi stavbno kljub temu, 

da se dejansko uporablja kot kmetijsko, vam svetujemo, da pri 

pristojnem občinskem upravnem organu preverite, kakšne vrste 

gradenj so na zemljišču dovoljene.

6. Moja starša sta že leta 1978 na črno zgradila hlev, tako kot 
mnogi na vasi, pravzaprav najbrž kar vsi. Potem sta leta 2001 
dozidala še veliko garažo za 2 traktorja. Jaz bi rada, da to stvar 
uredita na UE po novi, t.i. Černačevi uredbi o gradnji nezahtevnih 
objektov ... ne vem, kako se imenuje, samo kar slišim.
Kaj svetujete:
1. Ali je potrebna projektna dokumentacija in izdaja gradbenega 
dovoljenja za hleve, garaže?
2. Ali je na občini potrebno plačati komunalni prispevek ?
3. Ali se isto plača kazen za uzurpacijo postopka ?
Za legalizacijo gradnje navedenega objekta – hleva z dozidavo 

garaže si mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje po določilih 

veljavnega Zakona o graditvi objektov – ZGO 1D. 

K vlogi za izdajo pa mora priložiti najmanj 2 izvoda projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja ter druge listine, če tako določa 

zakon. Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja 

priložiti tudi dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v 

zemljiško knjigo. 

Gradbeno dovoljenje izda pristojna upravna enota, na območju 

katere leži nepremičnina, na kateri je zgrajen objekt.  

V primeru, ko je objekt že zgrajen  in je iz projektne dokumentacije 

izkazano, da gre za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo 

objekta, upravni organ pred izdajo gradbenega dovoljenja izda 

investitorju  odločbo o degradaciji in uzurpaciji prostora. Pred izdajo 

gradbenega dovoljenja upravni organ tudi preveri, ali je investitor 

poravnal obveznosti, ki so mu bile naložene z izdano odločbo. 

Investitor pa mora pred izdajo gradbenega dovoljenja predložiti 

upravnemu organu še potrdilo občine, da je poravnaval obveznosti 

v zvezi s plačilom komunalnega prispevka. 

Predlagamo, da si v konkretnem primeru pridobite na pristojni 

občini, kjer leži nepremičnina, ustrezno  lokacijsko informacijo 

(za legalizacijo objekta), iz katere bo razvidno, da je legalizacija 

zgrajenega objekta (objektov) možna in pod kakšnimi pogoji. 

Gradnja objekta, kakor tudi legalizacija, mora biti namreč skladna 

z določili veljavnega prostorskega akta, ki ureja območje gradnje 

– legalizacije objekta, kar je upravni organ, ki izda gradbeno 

dovoljenje, v vsakem primeru dolžan presoditi, preden izda 

zahtevano gradbeno dovoljenje.

7. Ali je potrebno imeti vpisano služnostno pot tudi v primeru 
kadar je vlagatelj vloge za izdajo gradbenega dovoljenja 
solastnik parcel, preko katerih teče pot in torej obstojajo še 
drugi solastniki? 
Ali je potrebno imeti vpisano služnostno pot v primeru, da teče 
pot preko parcel v tuji lasti tudi v primeru izdaje gradbenega 
dovoljenja za nezahteven objekt?
V primeru, kadar je vlagatelj vloge za izdajo gradbenega dovoljenja 

solastnik parcel, preko katerih teče oz. poteka dovozna pot, je 

potrebno v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kot dokaz o 

pravici graditi, predložiti upravnemu organu, ki vodi postopek 

izdaje gradbenega dovoljenja, soglasje vseh ostalih solastnikov 

zemljišč, po katerih takšna dovozna pot poteka. 

V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 

(Uradni list RS št. 18/2013, 24/2013, 26/2013) ni več izrecno določeno, 

da enostavni in nezahtevni objekti ne smejo imeti priključkov 

na objekte gospodarske javne infrastrukture. V kolikor tega ne 

prepoveduje prostorski akt, ki ureja območje nameravane gradnje 

objekta, ima torej tudi enostavni in nezahtevni objekt lahko takšen 

priključek, seveda pod pogoji soglasja upravljalca ceste, na katero se 

priključuje takšna pot. Preverjanje dostopa do objekta pa ni pogoj 

za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnih objektov, 

temveč to velja v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za manj 

zahtevne in zahtevne objekte,  kot to določa  66. člen ZGO-1.
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javni razpisi
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/2003, 

18/2004, 47/2006-ZEN, 9/2007, 18/2007, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 

90/2009, 62/2010-ZUPJS, 56/2011, 87/2011, 40/2012-ZUJF), Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 

126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010, 82/13), Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno bese-
dilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS in 
57/12), Pravilnika o dodeljevanju neprofi tnih stanovanj v najem (Ur. 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011), Pravilnika o merilih za 
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 
127/04, 69/0 5, 75/05) in na podlagi določil 2. odst. Pogodbe o soinvesti-
ranju pri zagotavljanju neprofi tnih najemnih stanovanj št. 23062-45/03 
z dne 10.11.2004, Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofi -
tnih najemnih stanovanj št. 360-03-0002-27/2003-1 z dne 10.11.2004, 
Dodatka št. 1 z dne 11.04.2005 in Dodatka št. 2 z dne 09.08.2005, skle-
njene med SSRS, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občino Dobrna, Do-
brna 19, 3204 Dobrna,  

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 

NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, razpisuje oddajo v najem 
eno (1) prosto neprofi tno stanovanje, in sicer oddajo v najem enosob-
no stanovanje št. 8 v velikosti 39,04 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju 
stanovanjskega bloka Dobrna 14/b, točkovno s 371,00 točkami, letnik 
gradnje 2007 oz. morebitna druga sproščena neprofi tna stanovanja 
na območju Občine Dobrna v letih 2014 in 2015. Neprofi tno stanova-
nje bo upravičencu, uspelem v razpisu, oddano v najem predvidoma 
v mesecu avgustu 2014.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosil-

cem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika 
o dodeljevanju neprofi tnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 
14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11) oproščeni plačila lastne 
udeležbe in  varščine;

- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosil-
cem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne 
alineje zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni pla-
čila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo 
lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. 
Lastnik stanovanja je Občina Dobrna. 
Najemnik bo najemne pogodbe sklepal z lastnikom neprofi tnega sta-
novanja, oddanega v najem.

1.2.

Najemnina za dodeljeno neprofi tno stanovanje bo določena na pod-
lagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofi tnih sta-
novanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih na-
jemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS) oziroma 

na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. 
Najemnik, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja pravico do znižane 
neprofi tne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstav-
ku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
Za stanovanje št. 8  v izmeri 39,04 m2, točkovano s 371 točkami, znaša 
najemnina v mesecu maju 2014, izračunana na podlagi navedenih ve-
ljavnih predpisov, 152,13 €.

Najemodajalec neprofi tnega stanovanja ima pravico vsakih pet let 
preveriti ali najemnik in uporabniki neprofi tnega stanovanja še iz-
polnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofi tnega stanovanja 
po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih pre-
jemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja 
pogojev za uporabo neprofi tnega stanovanja pridobivajo najemoda-
jalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z 
zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse 
zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od 
prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofi tnega sta-
novanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo 
za tržno stanovanje.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto 
oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, 
določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofi tnih stanovanj v 
najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega 
socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane naje-
mnine v neprofi tno najemnino.

1.3.

Pri dodelitvi neprofi tnih stanovanj bodo upoštevani naslednji povr-
šinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja 
brez plačila varščine – 
lista A

Površina stanovanja 
s plačilom varščine – 
lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in 
gornjega razreda povečajo za 6 m2.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1.

Upravičenci za dodelitev neprofi tnih stanovanj v najem so državljani 
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine 
Dobrna.   

Upravičenci za dodelitev neprofi tnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v ma-

terinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, 
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj 
navedenih občin;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozič-
ka ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega 
prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah možnosti 
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve;
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- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavlje-
nju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo 
splošne pogoje  za upravičenost do dodelitve neprofi tnega 
stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofi tnih stano-
vanj v najem.

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofi tnega stanovanja, če do-
hodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2013 ne presegajo 
zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, 
ki je v navedenem obdobju od 01. 01. 2013 do 31.12. 2013 znašala 
991,13 EUR. Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v 
točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A – (oproščeni 
plačila lastne udeležbe in varščine) ali za stanovanja po listi B –(zave-
zani za plačilo lastne udeležbe in varščino).

2.3.

Prosilci za dodelitev neprofi tnega stanovanja v najem se ločijo na pro-
silce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila 
lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani k 
plačilu lastne udeležbe in  varščine – lista B.

Velikost gos-
podinjstva

LISTA  A LISTA B

%
Meja 

dohodka
% Meja dohodka

1-člansko 90 % do 892,02 €
od 90 % do 
200 %

nad 892,02 € do           
1.982,26 €

2-člansko 135 % do 1.338,03 €
od 135 do 
250 % 

nad 1.338,03 € do 
2.477,83 €

3-člansko 165 % do 1.635,36 €
od 165 do 
315 %

nad 1.635,36 € do 
3.122,06 €

4-člansko 195 % do 1.932,70 €
od 195 do 
370 %

nad 1.932,70 € do 
3.667,18 €

5-člansko 225 % do 2.230,04 €
od 225 do 
425 %

nad 2.229,12 € do 
4.212,30 €

6-člansko 255 % do 2.527,38 € 
od 255 do 
470 %

nad  2.527,38 € 
do 4.658,31 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nada-
ljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s pri-
števanjem 25 odstotnih točk.

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofi tnih stanovanj v najem morajo 

poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne po-

goje:

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik 

neprofi tnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z 

neprofi tno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stano-

vanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% 

primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanj-

ska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z 

neprofi tno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja:

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofi tnega stano-

vanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofi tne-
ga najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postop-
ka.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja 
ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme 
presegati 40% vrednosti primernega sta-
novanja

1-člansko 15.148,80 EUR 
2-člansko 18.515,20 EUR
3-člansko 23.564,80 EUR 
4-člansko 27.604,48 EUR 
5-člansko 31.980,80 EUR 
6-člansko 35.347,20 EUR 

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja 
se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 
2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov 
stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanova-
nja s plačilom lastne udeležbe in varščine.
 
III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN 

SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofi tnega stanovanja v 
najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o do-
deljevanju neprofi tnih stanovanj v najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom Pravilni-
ka o dodeljevanju neprofi tnih stanovanj v najem upoštevajo še nasle-
dnje prednostne kategorije prosilcev: mlade družine in mladi, invalidi 
in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki 
so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinskega nasilja (even-
tualno:  prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, ki jo opravljajo, 
pomembni za občino). 

Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofi tnih sta-
novanj v najem, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: 
- stalnost bivanja v Občini Dobrna;
- izobrazba prosilca in njegovega zakonca oziroma partnerja.

Točkuje se izobrazba prosilca in izobrazba njegovega zakonca oziro-
ma partnerja, točke se seštevajo. V zvezi s stalnim bivanjem v Občini 
Dobrna se upošteva čas do objave razpisa. V primeru prekinitve stal-
nega bivanja v Občini Dobrna, se leta stalnega bivanja v Občini Do-
brna seštevajo.

3.2.

Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno 
listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV             LISTA A LISTA B
1. mlade družine, mladi 100 100
2. invalidi in družine z invalidnim članom 60 60
3. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 
12 let)

60 60

4. žrtve družinskega nasilja 60 60

JAVNI RAZPISI
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JAVNI RAZPISI

DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B
5. stalnost bivanja prosilca na območju Občine 
Dobrna (Upošteva se čas do objave razpisa, v 
primeru prekinitve stalnega bivanja v Občini 
Dobrna se leta stalnega bivanja 
v Občini Dobrna seštevajo.)

 za bivanje od 5 do 10 let 10 10
 za bivanje nad 10 do 15 let 20 20
 za bivanje nad 15 do 20 let 30 30
 za bivanje nad 20 let 40 40

6. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega 
zakonca oz. partnerja (najmanj visoka izobrazba), 
v kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov zako-
nec oz. partner vpisan ali dokončan podiplomski 
študij še dodatno 

40

20

40

20

7. Prijavitelj se prvič prijavlja na javni razpis za 
dodelitev neprofi tnega stanovanja v Občini 
Dobrna.

20 20

Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se točkujejo v razponu od 
50 do 150 točk, točke, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji, pa ne 
smejo presegati 112 točk.

IV. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena 
za pridobivanje neprofi tnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina 
lastne udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofi tnega sta-
novanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z določili 
Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanj-
skih stavb, brez vpliva lokacije.
Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe ure-
dita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika 
iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vseli-
tvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri 
mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina 
se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih 
dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljeva-
nju neprofi tnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo 
stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi. 

V. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofi tnih stano-
vanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na javni 
razpis od  5. 6. 2014 do vključno 27. 6. 2014, v tajništvu Občine 

Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s 
spletne strani Občine Dobrna: http://www.dobrna.si.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 22,66 
EUR za vlogo in za izdajo odločbe po tarifni številki 1. in 3. taksne tarife 
Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5). Upravno takso 
v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski 
račun za plačilo takse številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-
7111002-2007- Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi 
na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo 
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. čle-
nu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomoč-
no odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. 
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal do 

vključno 27. 6. 2014. 
Prosilci lahko oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Dobrna, v času 
uradnih ur, oziroma jih pošljejo po s priporočeno poštno pošiljko na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vloge, oddane po 
pošti, se bodo štele za pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da 
so bile oddane do vključno 27. 6. 2014. 
Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofi tnega stanovanja v najem morajo 
prosilci priložiti vse listine, ki so zahtevane v vlogi. 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določe-
nem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku 
ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, 
bodo s sklepom zavržene. 
V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih krite-
rijih, ustreznih prilog iz 6. točke tega razpisa pa ne bo priložil, ne bo 
pozvan k dopolnitvi in bo vloga obravnavana, kot da dodatnih točk 
ne uveljavlja. 
K vlogi za pridobitev neprofi tnih stanovanj v najem morajo prosilci 
priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. in 3. in druge listine, 
če se nanašajo na njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:
1.  izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in potrdilo prejem-

kih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto l. 2013 od 
01. 01. 2013 do 31.12. 2013;

2.  dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa (l. 2014), če 
v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz 
delovnega razmerja;

3.  izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. čle-
na Pravilnika o dodeljevanju neprofi tnih stanovanj v najem;

4.  najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri 
starših ali sorodnikih oziroma izjavo prosilca zakaj najema pogod-
ba ni sklenjena;

5.  dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozič-
ka ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za 
invalida po tretjem odstavku 3. člena  Pravilnika o dodeljevanju 
neprofi tnih stanovanj v najem;

6.  izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v 
najemu neprofi tno stanovanje;

7.  potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali 
izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana 
(izda Zavod RS za zaposlovanje), ki izda tudi potrdilo o skupni de-
lovni dobi prosilca;

8.  dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9.  dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 

110 točkami (točkovalni zapisnik); 
10.  utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri 

starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela 
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi 
oziroma v souporabi;

11.  kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju 
izvenzakonske skupnosti;

12.  kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13.  potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14.  dokazilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spri-

čevala; listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o pri-
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znavanju in vrednotenju izobraževanja);
15.  zdravniško potrdilo o nosečnosti;
16.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mlado-

letnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, 
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne sta-
novanjske razmere);

17.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 
– potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o preje-
manju preživnine iz preživninskega sklada;

17.  potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družin-
ski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno 
vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge 
osebe;

19.  dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno 
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);            

20.  izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja 
prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami;

21.  odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne 
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno 
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;

22.  strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, 
centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in žen-
skam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;

23.  odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23.  izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
24. notarsko overjeno potrdilo o javno priznani izobrazbi (diploma), v 

kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov zakonec vpisan ali do-
končan podiplomski študij potrdilo o vpisanem študiju ali notar-
sko overjeno potrdilo o javno priznani podiplomski izobrazbi;

25.  originalno potrdilo o plačilu upravne takse ali dokazilo za taksno 
oprostitev iz V. točke razpisa.

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s pooblasti-
lom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih 
osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri 
vseh upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, 
ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti 
ustrezne pisne izjave.
Najemodajalci neprofi tnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim 
odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in 
številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke 
o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obsto-
ječih zbirk podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci ne-
profi tnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz 
dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb 
davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumen-
tov lahko najemodajalci neprofi tnih stanovanj pridobijo podatke o 
davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih 
zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, 
o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke o znižanjih in 
olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu akontacije dohodnine ter od 
dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ 
s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofi tnih stanovanj v tem 
odstavku navedene podatke pridobivajo od davčnega organa v skla-
du z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno po-
sredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in 

prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca 
in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev ne-
profi tnega stanovanja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 
dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu 
članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristoj-
nega državnega organa. Glede na okoliščine posameznega primera 
lahko razpisnik od prijavitelja zahteva tudi dodatna pojasnila, listine 
in dokazila.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega 
roka udeležencem razpisa ne vrača. 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog 
in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravoča-
snih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za obliko-
vanje prednostne liste za oddajo neprofi tnih stanovanj in dokumen-
tiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah 
ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V pri-
meru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki 
bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje 
število točk glede na število razpisanih stanovanj.
 Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na 
prednostno listo  po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni 
red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oce-
no stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo 
prednost pri dodelitvi neprofi tnega stanovanja tisti, pri katerih pred-
stavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družin-
skem dohodku. 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po 
zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne 
strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pri-
toži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po 
prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno 
prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo 
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene na-
jemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofi tno najemnino. Uspeli 
upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, 
ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta s seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če 
uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve nepro-
fi tnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoli-
ščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril 
tega razpisa, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s sezna-
ma upravičencev. 
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Dobrna med 
uradnimi urami: v ponedeljek med 8.00 –12.00 uro, v sredo od 8.00-
12.00 in 13.00-16.00 uro in ob petkih med 8.00-12.00 uro ali na tele-
fonski številki 03/ 780 10 53 ali pa preko elektronske pošte na e-naslo-
vu: obcina@dobrna.si.

Občina Dobrna
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 JAVNI RAZPIS

ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE: NOČ POD KOSTANJI 2014

I.

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, p.p. 8; 3204 Dobrna 
(v nadaljevanju: ZTŠK Dobrna) vabi vse zainteresirane pravne osebe, 
društva in podjetnike posameznike k prijavi na razpis in podaji po-
nudbe za organizacijo prireditev Noč pod kostanji na Dobrni, v termi-
nu med 14. 8. 2014 - 17. 8. 2014, v skladu s tem javnim razpisom. Prire-
ditev mora potekati najmanj tri dni zapored v navedenem terminu. 
Za primer deževnega obdobja v terminu med 14. 8. 2014 - 17. 8. 2014 
lahko izvajalec izbere termin pred tem datumom ali po njem, temu 
ustrezno mora izvajalec urediti obveščanje javnosti in pridobiti vsa 
potrebna dovoljenja usklajena na nov termin ter v tem smislu urediti 
in uskladiti vse druge aktivnosti vezane na prireditev.

II.

ZTŠK Dobrna bo, za izvedbo prireditve Noč pod kostanji na Dobrni, po 
tem javnem razpisu v delu zagotovil fi nančna sredstva v višini 5.000 
€. Razpisna sredstva mora prejemnik porabiti prioritetno za pokrivanje 
naslednjih stroškov: prijava prireditve, nujna medicinska pomoč,  varo-
vanje prireditve, požarna varnost in red na parkiriščih, odvoz odpadkov, 
stroški sanitarnih kabin, stroški Sazas-a, IPF – a, promocijo prireditve in 
drugih aktivnosti povezanih z organizacijo prireditve.
Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo prire-
ditve Noč pod kostanji 2014, bo prejel avans v višini 50 %  predvi-
denih sredstev najkasneje do 31. 7. 2014, preostanek pa v 15 dnevih 
po zaključku prireditve in izpolnitvi pogojev iz tega javnega razpisa. 
Ponudnik mora pred izplačilom preostanka, 50% sredstev, dostaviti 
ZTŠK podpisano izjavo lastnika zemljišča, da je zemljišče očiščeno in 
vzpostavljeno v prvotno stanje, ter izjavo predstavnika Režijskega ob-
rata Občine Dobrna, da je okolica ustrezno očiščena in vzpostavljena 
v prvotno stanje, da na urbani opremi in v kraju ni nobenih poškodb 
in posledic prireditve. Predmetni izjavi sta sestavni del tega razpisa.  
Pogoj za nakazilo sredstev je, poleg vsega navedenega v tem javnem 
razpisu,  pravnomočno dovoljenje Upravne enote Celje za izvedbo 
predmetne javne prireditve ter izvedba prireditve po predloženem 
programu.  V nasprotnem primeru se sredstva ne dodelijo.

III.

Ponudniki so lahko vsi, pravne osebe, društva, organizacije, podje-
tniki in posamezniki, ki so registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki s sedežem in delovanjem 
na območju Občine Dobrna in ponudniki, ki imajo izkušnje pri orga-
nizaciji prireditev. Izbran bo ponudnik, ki bo pripravljen in sposoben 
organizirati prireditev v skladu s pogoji tega javnega razpisa, ima po-
trebne reference in bo ponudil najboljši in raznovrsten program. 

Ponudnik mora v svoji vlogi obvezno navesti:
- ime, sedež ter zastopnika pravne osebe, društva oziroma pod-

jetnika posameznika,
- opis programa za vsak posamezen dan prireditve,
- navedba sodelujočih na prireditvi,
- navedbo ponudnikovih referenc o izvedbi podobnih prireditev, 
- kraj in čas izvedbe prireditve,
- predvideno fi nančna konstrukcijo celotne prireditve.
Ponudnik mora vlogi priložiti Izjavo, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije, s katero se prijavi na Javni razpis in sicer:

- Izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev za izvedbo prireditve,
- Izjavo o izvedbi prireditve v skladu z vsemi trenutno vel-

javnimi predpisi s področja Zakona o javnih zbiranjih in s 
področja drugih veljavnih predpisov organiziranja tovrstnih 
dogodkov oziroma prireditev,

- Izjava o zadostnih kadrovskih in tehničnih zmogljivostih,
- Izjava o ekonomsko fi nančni sposobnosti z obvezno prilogo 

pristojnega Davčnega urada o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah (izjava ne sme biti starejša 
več kot 30 dni šteto od objave Javnega razpisa),

- Izjava o nezavajajočih podatkih
- Izjava o pridobljenih soglasjih lastnikov zemljišč, na katerih 

se predvideva izvedba prireditve (celoten prireditveni pros-
tor in brezplačna parkirišča za obiskovalce).

Ponudnik mora upoštevati naslednje: 
- prireditev mora potekati najmanj tri dni zaporedoma v času 

med 14.  8. 2014 in 17. 8. 2014, za primer deževnega obdobja 
v terminu med 14. 8. 2014 - 17. 8. 2014 lahko izvajalec izbere 
termin pred tem datumom ali po njem. Temu ustrezno mora 
izvajalec urediti obveščanje javnosti in pridobiti vsa potreb-
na dovoljenja usklajena na nov termin ter v tem smislu ure-
diti in uskladiti vse druge aktivnosti vezane na prireditev;

- navesti je potrebno lokacijo izvajanja prireditve, ki mora biti 
na območju Občine Dobrna; 

- ponudnik mora poleg ponujenega zabavno - animacijskega 
programa v primernem obsegu, glede na pričakovano šte-
vilo obiskovalcev, v vseh dneh trajanja prireditve zagotoviti 
hrano, pijačo, točilna mesta, sanitarne kabine, parkirna mes-
ta in vse druge elemente vezane na število obiskovalcev;

- ponudnik si mora pravočasno in na svoje stroške zagotovi-
ti vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, 
vodni priključek, mesta za odpadke …), da bo lahko nemo-
teno izvajal prijavljeno prireditev;

- prireditev mora ponuditi zabavni program za vse genera-
cije (otroški program, zabavni program, narodno zabavni 
program, …);

- ponudnik mora pravočasno (vsaj 14 dni pred pričetkom 
prireditve) zagotoviti oglaševanje in medijsko podporo v 
časopisih, pri radijskih postajah, televizijskih hišah, spletno 
oglaševanje … Pri oglaševanju in označevanju prireditve 
mora ponudnik uporabljati grb Občine Dobrna in logotip 
Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna. Pri 
vseh medijskih objavah o prireditvi mora navesti, da priredi-
tev sofi nancirata Občina Dobrna in Javni zavod za turizem, 
šport in kulturo Dobrna;

- ponudnik mora najkasneje v roku 7 dni pred pričetkom 
prireditve Občini Dobrna dostaviti vlogo in seznam ponud-
nikov na premičnih stojnicah in drugih začasnih objektih 
(zabaviščni park, kioski s prehrano in napitki, napihljive skul-
pture, …) za izdajo potrebnega  soglasja občine;

- vsem pristojbinam za premične stojnice in druge začasne 
objekte na prireditvi Noč pod kostanji 2014 se Občina Dobr-
na odpove v korist organizatorja prireditve; 

- ponudnik mora najkasneje v treh dneh po zaključeni prire-
ditvi v celoti očistiti vse površine vezane na prireditev (prire-
ditveni prostor z okolico, parkirišča, površine, kjer se bodo 
zadrževali obiskovalci,…) in sanirati morebitno povzročeno 
škodo;

- ponudnik mora pred vsako spremembo programa, pred-
hodno z ZTŠK Dobrna uskladiti vse spremembe, ki odstopa-
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jo od podane prijave ponudnika. 

IV.

Organizatorja prireditve Noč pod kostanji izbere komisija, ki jo ses-
tavljajo predstavniki Občine Dobrna in ZTŠK Dobrna .
Komisija si pridržuje pravico, da glede na prispele ponudbe ne izbere 
nobenega izvajalca prireditve. Obvestilo o izbiri izvajalca ali o neizbiri  
je dokončen. 

Kriteriji za izbiro izvajalca prireditve: 
- vsebina programa
- ocena primernosti oziroma izvirnosti programa
- skladnost ponujenega programa s tem razpisom
- primernost lokacije prireditve in prireditvenega prostora 
- vključenost lokalnega okolja in ponudnikov  in
- dosedanje izkušnje z organizacijo podobnih prireditev

 V.

Prijavitelji pošljejo ponudbo na podlagi tega javnega razpisa priporo-
čeno po pošti, najkasneje do 26. 6. 2014 na naslov: ZTŠK DOBRNA, 

p.p. 8; 3204 DOBRNA. Na sprednji strani ovojnice mora prijavi-

telj navesti: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS NOČ POD KOSTANJI 

2014«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden po-

nudnik, ki oddaja ponudbo.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane s priporočeno poštno po-
šiljko najkasneje z datumom  26. 6. 2014 in bodo pravilno označene. 
Nepravočasne ponudbe ne bodo obravnavane in bodo pošiljatelju 
vrnjene. Odpiranje ponudb ni javno. Obvestilo o izboru bo komisija 
izdala v roku 8 delovnih dni od izteka datuma za prijavo na ta javni 
razpis.
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobite pri ge. 
Mariji Švent (ZTŠK Dobrna), telefon (03) 780-10-64 oziroma (041) 851-
523 ali preko elektronske pošte: marija.svent@dobrna.si .
Razpisna dokumentacija bo na voljo od izida glasila Dobrčan, od dne 
5. 6. 2014,  na spletni strani Občine Dobrna www.dobrna.si (pod rub-
riko Javni razpisi za leto 2014).

VI.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije po tem javnem razpisu.

ZTŠK Dobrna

dogodkiKresovanje na piknik prostoru 
pri Marovšek
Na predvečer praznika dela, 30.aprila, že tradicionalno zagorijo 

kresovi. In tako je bilo tudi na Dobrni, ko se je ob 20. uri priče-

lo tradicionalno kresovanje na kmetiji Marovšek v sodelovanju 

z občino in ZTŠK Dobrna. Obiskovalci, ki so se zbrali ob kresu, 

so se do zgodnjih jutranjih ur ob petju in plesu zabavali z an-

samblom Eks, gostitelji pa so poskrbeli, da nihče ni bil žejen in 

lačen. Ob tej priliki se zahvaljujemo Prostovoljnemu gasilskemu 

društvo Dobrna, ki nam je tudi letos izvedlo požarno stražo.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Otroška predstava Temna, temna noč
V nedeljo, 23. marca ob 16. uri, je v goste 

prišla Banda mladih kulturnikov iz Vojnika, 

ki deluje pod okriljem KUD France Preše-

ren. Za otroke med 2. in 9. letom starosti 

so odigrali otroško gledališko predstavo 

Temna, temna noč v režiji ge. Špele Ver-

lag. Predstava je pripovedovala o prestra-

šenem žabcu, ki se po prespani zimi vrača 

v svoj dom. A na poti ga prestraši » do-

mnevna pošast«, ki to sploh ni bila. Žabca 

je namreč strašila lastna senca. To so žab-

cu pomagali ugotoviti drugi gozdni prija-

telji, s katerimi je ob sladkem spoznanju 

veselo zaplesal. S petjem pesmice Žabe 

svatbo so imele so se jim ob koncu pri-

družili tudi presenečeni mali obiskovalci 

Mamica zate…

Takšen je bil naslov letošnje že tradicionalne prireditve, ki jo fol-

kloristi vsako leto pripravimo ob prazniku mamic.

Po uvodnih besedah voditeljice Mojce Zaponšek je obiskovalce 

za začetek ogrela Godba Dobrna, nato pa je sledilo še nekaj 

nastopajočih, med njimi otroci iz Vrtca Dobrna, CUDV Dobrna, 

skupina Manero, citrarke in ženska vokalna skupina Korona. Fol-

kloristi, ki smo nastopili kot zadnji, smo se predstavili s spletom 

belokranjskih plesov.

Po kulturnem programu je sledilo prijetno druženje ob bogati 

razstavi, ki jo je pripravilo Turistično društvo Dobrna s sekcijo 

kulinarika in aktiv kmečkih žena, poimenovali pa so jo »Salama, 

kruh in suho cvetje iz krep papirja«. Razstavljala je tudi gospa 

Martina Felicijan z Vranskega, ki je s svojimi ročnimi spretnostmi 

izdelovanja suhega cvetja navduševala občane.

Sabina Marošek

predstave. Slovo od živalic je bilo prijetno 

in nasmejano, saj so pred odhodom dobili 

še majhna presenečenja. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Srečanje odraslih folklornih skupin
Folklorna skupina se je 9. maja udeležila srečanja odraslih fol-

klornih skupin pod naslovom« Kojter šivamo«, ki je  letos pote-

kalo v večnamenski dvorani na Blagovni z naslovom. Poleg nas 

so nastopile še: Otroška folklorna skupina OŠ Dramlje, Folklorna 

skupina KD Blagovna, Mladinska folklorna skupina Lintvar ter 

Folklorno društvo Šentjur. Skupine so se predstavile z ljudskimi 

plesi in glasbo iz različnih krajev Slovenije. Naša folklorna skupi-

na je pod mentorstvom ge. Ide Hrovat predstavila splet plesov 

vzhodne Štajerske. 

Sabina Marošek

Prvomajska budnica 2014
Letošnje leto smo se člani Godbe Dobrna, že tradicionalno 7. 

leto zapored zbrali in občane Občine Dobrna prebujali ob pr-

vomajski budnici.

Godbeniki smo se zbrali v zgodnjem jutru na parkirišču sre-

di vasi, kjer smo malo čez peto uro »urezali« prvo polko, nato 

pa smo se z gasilskimi kombiji odpravili na pot. Za praznično 

vzdušje smo najprej poskrbeli v centru Dobrne, nato pa še v 

okoliških zaselkih, kjer smo bili zopet zelo toplo sprejeti. 

Tega smo vsakič  res veseli, saj nam največjo vzpodbudo daje 

ravno sprejetost v kraju, ki nam je v Dobrni vsekakor ne manjka. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo PGD Dobrna za prevoz ter 

vsem, ki so poskrbeli za naše dobro počutje v tem prazničnem 

dopoldnevu.

 Člani Godbe Dobrna

Pot od Miklavža do Miklavža
Kraj, v katerem živimo, spada med manjše kraje v Sloveniji. Ko 

pa želimo s koraki premeriti njegov obseg, se zavedamo, da je v 

resnici kar velik, saj za celotno pot potrebujemo skoraj polovico 

dneva. S skupnimi močmi smo pred leti uredili pot, ki poteka po 

obronkih občine in ji dali ime:POT OD MIKLAVŽA DO MIKLAVŽA.

 Začne in konča se pri cerkvi sv. Miklavža, v Vrbi, potem pa nas 

vodi proti severu ali jugu po mejah občine, dokler ne sklenemo 

kroga in objamemo celoten kraj. Na poti nas spremljajo zna-

ki v obliki planinskega klobuka, ki nam kažejo pot. Ker  k nam 

prihajajo tudi pohodniki iz drugih krajev, smo se skupaj z ZTŠK 

potrudili in pot označili še z dodatnimi tablami. Te stojijo sku-

paj z ostalimi obvestilnimi tablami na pomembnih križiščih in 

nas vabijo na pot. Privoščimo si v lepih nedeljskih popoldnevih 

prav posebno sladico, sledimo tablam, ki nas vabijo na pot in 

spoznajmo  lepoto našega  kraja. Verjemite, da bo sladica dobro 

teknila in jo boste z veseljem še kdaj ponovili. 

Za Planinsko društvo Dobrna: 

Ana Žužek
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Javornik, Trnovski gozd in narcise
Ko slišimo v mesecu maju besedo narcise, vsi pomislimo na Go-

lico in bele preproge dišečih narcis na njenem pobočju.

Pa je v Sloveniji še veliko skritih kotičkov, kjer vsako pomlad cve-

tijo te bele lepotice. Planinci smo se v teh majskih dneh podali 

na del Slovenske planinske poti med Čavnom in Nanosom, od 

Črnega Vrha nad Idrijo do Podkraja, ki leži na robu kraških pla-

not Trnovskega gozda, Hrušice in Nanosa, visoko nad Vipavsko 

dolino.

Po udobni vožnji in jutranji kavi so nas v Črnem Vrhu že čakali 

planinski prijatelji iz PD Križna gora. Ko smo zagrizli v strmino 

proti prvemu cilju, Čelkovem vrhu, nas je bila tako kar lepa sku-

pina. Naša trda štajerska govorica se je med smehom in do-

bro voljo prepletala s pojočim dialektom Vipavcev in Gorjanov.  

DOGODKI

 Na vrhu Javornika 1240m

Čas je kar prehitro minil, že 

smo stali na vrhu Javorni-

ka in z razglednega stolpa 

občudovali prostranost 

nam malo znanega dela 

Slovenije. Kljub oblačnemu 

vremenu smo s pomočjo 

vodnikov iz Podkraja spo-

znavali glavne vrhove Tr-

novskega gozda, Nanosa 

pa vse do Trsta, Blegoša, 

Krima in Snežnika. V koči 

smo si privoščili domače  idrijske žlikrofe, potem pa pot nada-

ljevali proti cilju in obljubljenim narcisam. Res so nas ob poti 

začele pozdravljati posamezne bele cvetke, kmalu pa nas je 

pozdravil  travnik  poln narcis, ki so se pripogibale v vetru.

Kar nismo se mogli ločiti od njih, pa nam je glavni vodja poti 

obljubil dišečo kavo, ki nas je čakala pri njegovi mami na cilju. 

Dišeča kava je imela še nekaj dodatkov; od pokušine belega in 

rdečega, pa še toplega maminega peciva, do pravega družin-

skega  pevskega nastopa s harmoniko.

Mi pa smo uživali, bili srečni in veseli, ker  so nam s svojo druž-

bo,  petjem, igranjem in dobro voljo polepšali nedeljski izlet.

Za Planinsko društvo Dobrna: 

Ana Žužek,

foto: PD Dobrna

Prvič ocenili salame na Dobrni
Turistično društvo Dobrna je prevzelo pobudo in letos prvič 

organiziralo ocenjevanje salam, ki so jih naredili izdelovalci sa-

lam v Dobrni, na ocenitvi pa je bilo tudi nekaj salam iz soseske. 

Salame, ki so prispele na ocenitev, kar 27 salam, so izdelali do-

mačini zgolj za 

lastne potrebe.   

Pokazali so veliko 

znanja pri pripra-

vi in negovanju 

salam. Letos so 

bili  vremenski pogoji za dozoritev salam težki. Komisija, ki je 
ocenjevala salame po kriterijih Dobrote slovenskih kmetij, je 
ocenila:
• 6 salam od 18 do 20  do točk, kar pomeni zlato priznanje, 

• 6 salam je bilo ocenjenih od 16 do 17,99 točk, kar pomeni 

srebrno priznanje,

• 9 salam je bilo ocenjenih za. bronasta priznanja. Vsi ostali pa 

so prejeli priznanja.

Vsem, ki so dali salame na ocenitev, se zahvaljujemo in smo 
mnenja, da je bila ocenitev pozitivna za vsakega, ki si je želel 
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da je smiselno združiti to prireditev skupaj z koncertom ob ma-

terinskem dnevu, torej tudi v letu 2015 bomo organizirali oce-

nitev in razstavo konec meseca marca. S sosednjimi komisijami 

pa se dogovarjamo, da bi na ocenitev na Dobrno pridobili še 

kakšnega člana iz sosednjih komisij. 

Zapisala predsednica, 

Marija Deu Vrečer

DOGODKI

več znanja in informacij, kako s salamo. Člani komisije so tudi 
svetovali posameznikom, kako  do višje kvalitete. 
Vse zahvale tudi komisiji, saj je pokazala visoko znanje, prevzela 

pa je  veliko  breme pri ocenitvi. Da bi prišlo do  subjektivnosti, 

ni moč očitati komisiji, saj so bile salame na ocenitvi pod šifro. 

V nedeljo, 30. marca, je Turistično društvo Dobrna ob koncertu 

MAMICI, ki ga pripravlja KUD Dobrna-folklorna skupina, podelilo 

priznanja, pripravilo pa bo tudi razstavo salam, kruha in suhega 

cvetja iz krep papirja. V zimskih mesecih so potekale delavnice 

za izdelovanja cvetja, ki so ga nekoč izdelovale  naše babice. 

Zanimanje za tovrstno znanje je bilo zelo veliko, zato bomo na 

jesen z delavnicami nadaljevali.

Že sedaj vabimo vse ljubitelje in izdelovalce salam, da se nam 

pridružijo tudi v prihodnjem letu. Kljub temu, da so bili pomisle-

ki glede datuma ocenitve in razstave, je prevladovalo mnenje, 

Turizmu pomaga lastna glava 
Članice turističnega krožka smo  pod mentorstvom ge. Sonje 

Špegel sodelovale na 28. Festivalu Turizmu pomaga lastna 
glava. Letošnja tema je bila  NA ZABAVO V NARAVO, kjer smo 

morali pripraviti program za dvodnevni izlet z eno nočitvijo. 

Naša naloga z naslovom Pojdi z menoj vsebuje program, kjer 

bi naši 'mestni' vrstniki spoznali in doživeli naš domači kraj, našo 

naravno in kulturno dediščino, se preizkusili v peki kruha in pri-

pravljanju raznih namazov, se zabavali brez mobitelov, noč pa 

prespali v šotoru ali na seniku.            

                                                     

Nalogo smo oddale 31. januarja, na turistični stojnici pa smo se  

predstavile 10. aprila v Mercatorjevem centru v Velenju. Stojnica 

je predstavljala našo nalogo in seveda značilnosti našega kraja. 

V sodelovanju s Turističnim društvom Dobrna smo oblikovale 

'zeleno' stojnico, kjer smo predstavljale posebnosti našega kra-

ja, kot so naše ime, dvestoletni Zdraviliški park, zeleno okolje… 

Obiskovalcem pa smo ponujale domači čemažev namaz, čema-

žev kruh, čaj iz Dobrne idr. Pripravile smo tudi zgibanke, ki smo 

jih skupaj s Turističnimi vodnikom delile obiskovalcem. Tudi 

same smo bile opremljene v skladu s stojnico, in sicer v zelenih 

majicah z logotipom v povezavi z Zdraviliškim parkom, katere 

nam je priskrbelo Turistično društvo Dobrna. Krasili pa so nas 

tudi ročno izdelani uhani, v obliki želoda. Za popestritev smo 

pripravile tudi pesem Pojdi z menoj, katero smo ob spremljavi 

kitare večkrat zapele. Še posebej zanimiv pa je bil škrat Vitko, 

ki je vabil obiskovalce k naši stojnici. Za pomoč pri oblikova-

nju stojnice se zahvaljujemo Termam Dobrna, ZTŠK Dobrna, ge. 

Vidi Razgoršek, še posebej Turističnemu društvu Dobrna in ge. 

Mariji Deu Vrečer. 

S sodelovanjem v projektu smo pridobile veliko novih izkušenj, 

vložile pa smo tudi veliko truda, zato smo še toliko bolj vesele 

doseženega srebrnega priznanja.

Članice turističnega krožka 

z mentorico Sonjo Špegel
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Na zdravje vinskemu letniku 2013
Kar nekaj priložnosti se je zvrstilo po Martinovem krstu vina, ko 

smo na raznih prireditvah veselo nazdravljali. Pesem EN STAR-

ČEK JE ŽIVEL je bilo pogosto slišati med udeleženci. Medtem pa 

je v kleteh zorelo mlado vino in vinarji so uporabljali vse znanje, 

da bi dosegli čim boljšo kvaliteto. Po občini in širše se je zelo 

hitro zvedelo, kje lahko dobimo dobrega in še bolj dobrega.

Sekcija vinogradnikov, ki deluje pod okriljem Turističnega dru-

štva Dobrna, ima za sabo zelo delovno in uspešno leto. V njo 

je vključenih večina vinogradnikov s področja Občine Dobrna. 

Vložen trud ni bil zaman. Na ocenjevanju vin lanskega letnika so 

dosegli zelo dobre rezultate. V nedeljo 11. 5. pa smo ob cerkve-

nem obzidju na Dobrni z vsemi častmi posadili potomko več 

kot 400 let stare vinske trte z mariborskega Lenta.

ISKRENE ČESTITKE!

Obiščite jih! Rekli so, da ga je nekaj še na zalogi.

Med mnogimi pregovori o vinu pravijo, da tale še vedno drži:

KDOR VINCA NE POZNA,
DEKLET NE, NE PETJA,
TA NIKDAR NE BO SPOZNAL
ŽIVLJENJA CVETJA.

Anton Mogu

Foto: Bojan Vrečer

MATEJ BRECL Brdce 2 za belo 
zvrst

17,86 
točk

SREBRNO 

PRIZNANJE

MARTIN 

DRAŽNIK
Zavrh 48 za belo 

zvrst
18,20 
točk

ZLATO 

PRIZNANJE

MARTIN 

DRAŽNIK
Zavrh 48 za laški 

rizling
18,32 
točk

ZLATO 

PRIZNANJE

Na ocenjevanju v Vinogradniško - vinarskem društvu Vojnik:

BRUSL 

SABINA-

DARKO

Klanc 24a za belo 
zvrst

 17,90 
točk

SREBRNO 

PRIZNANJE

LUDVIK 

JAMNIŠEK
 Lokovina 35 za belo 

zvrst
18,00 
točk

SREBRNO 

PRIZNANJE

BORIS REPAS Klanc 22 za modro 
frankinjo

18,17 
točk

ZLATO 

PRIZNANJE

REHAR 

EDA-MILAN
Dobrna 34g

za 
chardon-
nay

18,30 
točk

ZLATO 

PRIZNANJE

Na ocenjevanju v Vinogradniško - vinarskem  društvu Slovenske 

Konjice:

 Praktični prikaz zelenih del v vinogradu g. Romana Ramšaka.

O zelenih delih v vinogradu je članom sekcije vinogradnikov 21.5.2014 predaval strokovnjak vinogradništva pri KGZ Slovenije g. Roman Štabuc.
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Urejeno okolje naša skupna skrb
»NE VESTE, KAJ IMATE,« je pogosto slišati iz pogovorov z gosti, 

turisti, ki se vračajo po krajših ali daljših sprehodih v slikovito 

okolico Dobrne. Če nas je narava obdarila z vrsto naravnih do-

brin, potem je naša dolžnost in skrb, da pri posegih v prostor 

ravnamo kar se da  previdno in odgovorno.

Poleg objektov splošnega pomena, kot so ceste, pločniki, spre-

hajalne poti, smerokazi, reklamne table, klopi, zelenice in par-

kovno drevje pa pri Turističnem društvu Dobrna namenjamo še 

posebno skrb urejenosti okolja stanovanjskih hiš, okenskega in 

balkonskega cvetja, ki v poletnih in jesenskih mesecih krasi naše 

domove na področju celotne Občine Dobrna.

Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja, ki kot sekcija pri Turi-

stičnem društvu Dobrna med letom obiskuje naselja in pripra-

vlja slikovni material, da lahko na koncu leta oblikuje predloge 

za podelitev priznanj najbolj zaslužnim. Ob vsem povedanem 

pa ne smemo pozabiti na vse tiste, ki celo leto skrbijo, da so 

zelenice pokošene, pločniki očiščeni, grede in parkovno drevje 

negovano in Dobrna pometena ter opravljena še druga dela, 

ki jih izvajajo delavci iz naslova javnih del. Tu so še vsakoletna 

čistilna akcija in cvetlični sejem, ki ponuja veliko izbiro saditve-

nega materiala.

Občni zbor turističnega društva, 8. marca, je bil tudi letos prilo-

žnost, da smo nekaterim družinam lahko podelili priznanja.

ZA UREJENO OKOLJE IN LEPO CVETJE SO JIH PREJELI:

DRUŽINA BAČIČ JOSIP                          Klanc 85

DRUŽINA ČERENAK MATJAŽ               Klanc 13

DRUŽINA ČMAJE SILVA-IVAN             Lokovina 18

DRUŽINA JELEN SIMON                       Pristova 15d

DRUŽINA KARLIČ IRENA                     Vinska Gorica 30b

DRUŽINA MARKT-LAMBRIGTS           Dobrna 28

POSEBNA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO UREJENO OKOLJE IN 

LEPO CVETJE PA SO PREJELI:

DRUŽINA POLENEK  ANTON                Klanc 12b

DRUŽINA ŠIBANC ALOJZIJA                 Pristova 16

DRUŽINA TEMPRAN JOŽICA                Vinska Gorica 33

VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ ISKRENE ČESTITKE!

Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik, Bojan Vrečer

Družina Polenek Antona iz Klanca

Družina Šibanc Alojzije iz Pristove

Družina Tempran Jožice iz Vinske Gorice
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Butare Dobrna !

Fantje iz Zavrha so v Dobrni postali že sinonim za organizacijo 

oz. popestritev verskih in ljudskih običajev. Letos so na  cvetno 

nedeljo lepo presenetili s skupinami velikonočnih butar, ki so jih 

na cvetno nedeljo blagoslovili, ob tem so vsem obiskovalcem 

ponudili tudi prigrizke suhomesnih izdelkov, ki jih izdelajo na 

domovih in jih imajo za pogostitev gostov in seveda za lastne 

potrebe.

Pomembno je, da so občani Dobrne bili na četrtek pred cvetno 

nedeljo deležni tudi delavnice za izdelovanje butar po starih iz-

ročilih, kar se je videlo tudi ob cvetni nedelji, saj so verniki na 

blagoslovitev prinesli butare “domačega dela”, torej bo običaj 

butare po starem izročilu ostal med občani, le tu in tam se je 

še opazila kakšna butarica, ki je bila kupljena. Na ta način lahko 

Dobrno uvrstimo med kraje, kjer skrbijo za ljudska izročila, ki se 

bodo prenašala na naslednje rodove. 

Marija Deu Vrečer

Foto: Bojan Vrečer

Anina nedelja - v zaledje Dobrne po sledeh gospe Ane

V Brdcah nad Dobrno, pod vznožjem Paškega Kozjaka, je v ne-

davni preteklosti živela gospa Ana Petre, med ljudmi poznana 

kot Šumejeva Ančka. Na stoletja stari domačiji, kjer se je rodila in  

živela vse življenje, se je po domače reklo Pri Šumej. 

Živela je kar se da preprosto in v stiku z naravo. Bila je nekaj posebne-

ga, ko je s svojim košem odhajala v dolino ali se vračala v hrib. Najbolj 

posebna pa je bila njena več kot tristo let stara kuhinja, prava črna ku-

hinja, v kateri je hrano pripravljala na nam že skoraj pozabljeni način. 
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Po njej, Ani Petre, je poimenovana pohodna pot po gričevna-

tem svetu med hudourniško Dobrnico in reko Hudinjo, ki prite-

če iz smeri Vitanja. Tod ni strnjenih naselij, temveč le skupine hiš 

in posamezne kmetije, posejane med sadovnjaki in vinogradi.

Tudi letos, 20. julija, boste lahko to pot spoznavali na Anino ne-

deljo. Po odhodu izpred občinske stavbe na Dobrni ob 9. uri 

boste najprej šli mimo ruševin vile Ružička, ki jo je v 19. stoletju 

postavil grof Aichelburg, nadaljevali po gozdni poti, ki je še zla-

sti obiskana na pomlad zaradi čemaža, do izvorno poznogotske 

cerkve sv. Miklavža in na jutranjo degustacijo dobrot, ki jo bodo 

pripravile kmetice iz Vrbe. Od podružnične cerkve  se boste na-

potili  do naselja Zavrh, mimo vinogradov in  po gozdni poti do 

Anine domačije Pri Šumej, kjer si boste ogledali od saj povsem 

počrnelo črno kuhinjo. 

Po ogledu jo boste ubrali do kmetije Marovšek, kjer bo osrednji 

prireditveni prostor. Tam bodo postregli z Anino juho, šibile se 

bodo stojnice podeželskih dobrot z območja Dobrne, letos pa 

bodo dogajanje prvič dopolnile kmečke igre mladih, saj meni-

mo, da ima kmečka mladina v Sloveniji premalo možnosti za 

druženje. 

Pot pod noge bomo vzeli spet pozno popoldne, ob 19. uri pa 

boste lahko prisluhnili koncertu v jami Bierkeller – po  naše  Le-

denici, v kateri so nekoč hladili grofovsko pivo (od tod nemško 

ime: pivovska klet). Skoraj pet metrov visoka, sedem metrov ši-

roka in dvajset metrov globoka votlina, ki zeva pod navpično 

apnenčasto skalo, je bila obenem še shramba za led, ki so ga 

rezali z bližnjih ribnikov. Po daljšem premoru, ko so osnovnošol-

ci tu postavljali žive jaslice in prepevali božične pesmi, bo jama 

ponovno koncertno prizorišče. 

Štartnina za pohod po Anini poti bo sedem evrov. Vsak poho-

dnik bo prejel Anino žlico in porcijo Anine juhe.

Mateja Gruden, Lipov list

Foto: arhiv TD Dobrna

Dejavnosti PGD Dobrna
Tudi v tokratni številki občinskega glasila Dobrčan vas želimo, 

spoštovane občanke in občani, na kratko seznaniti z delova-

njem oziroma aktivnostmi našega društva v času od zadnjega 

poročanja v glasilu Dobrčan, ki je izšel v mesecu marcu 2014. V 

tem obdobju se je v društvu poleg osnovnih dejavnosti izvajala 

še vrsta drugih aktivnosti in dogodkov, ki so opisani v nadalje-

vanju tega članka. 

V društvu največ aktivnosti namenjamo opravljanju preventiv-

nih in operativnih nalog, ki so povezane z varstvom pred poža-

rom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito 

in reševanjem na področju Občine Dobrna, o čemer pričajo 

tudi dogodki, povezani z letošnjo naravno katastrofo v mese-

cu februarju, ki je prizadela tudi našo občino. Glede požarne 

varnosti v zadnjem obdobju lahko ugotovimo, da v občini ni 

bilo zaznati večje požarne ogroženosti oziroma požarov in s 

tem povezano potreb po resnejših gasilskih intervencijah, kljub 

temu da so v tem obdobju statistično ugotovljeno najpogostej-

ši požari v naravi, predvsem zaradi neprevidnosti pri izvajanju 

raznih očiščevalnih in drugih del. Gasilci vedno in tudi tokrat 

opozarjamo občane na skrajno previdnost pri izvajanju del, kjer 

je velika možnost in verjetnost nastanka požara tako v narav-

nem kot tudi v drugih okoljih. 

V zadnjem obdobju smo članice in člani PGD Dobrna izvajali 

naslednje pomembnejše naloge in aktivnosti: 
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 11. 3. 2014 – smo gasilci poskrbeli za požarno varnost pri že 

kar tradicionalnem spuščanju gregorčkov po potočku Topliči-

ca, ki poteka od Zdraviliškega doma TERM Dobrna do centra 

Dobrne. Prireditev so pripravili in izvedli učenci   Osnovne šole 

Dobrna.

 13. 3. 2014 – je skupina gasilcev z ustrezno gasilsko opremo 

varovala požig travniških površin v Vinski Gorici. 

 15. 3. 2014 – je operativna enota našega društva sodelovala 

pri gašenju požara v Straži pri Novi Cerkvi, ko je zagorel večji 

hlev. Gasilci PGD Socka, Nova Cerkev, Frankolovo, Vojnik in Do-

brna so iz gorečega hleva rešili živino, požarno varovali objekte 

v bližini, pogasili požar in nudili pomoč pri čiščenju požarišča, 

naslednji dan pa sodelovali še v iskalni akciji pobegle živine.

 26. 3. 2014 – je prav tako skupina gasilcev z ustrezno gasilsko 

opremo varovala sežig lesnih odpadkov in suhe trave pri hiši 

kulturne dediščine – Zbirka POLENEK na Dobrni. 

 21. 4. 2014 – Kot je to že dolgoletni običaj, smo gasilci PGD 

Dobrna tudi letos v našem kraju postavili mlaj. 

Skupina gasilcev se je z vsem potrebnim orodjem, vozili in trak-

torjem napotila v gozd v bližini TERM Dobrna, kjer je bila odka-

zana smreka namenjena letošnjemu mlaju. Po podrtju drevesa 
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ter transportu do postavitvenega mesta ob glavnem parkirišču 

na Dobrni so pridne roke gasilcev kaj kmalu očistile deblo ter 

ostanke vej. Deblu je bil dodan nov vrh, venec, prvomajska kita 

in prav na vrh mlaja še slovenska zastava. Tako pripravljeni mlaj 

je bil naslednji dan s pomočjo avtodvigala postavljen na pripra-

vljeno mesto in bo tam ostal vse do konca meseca maja. 

 24. 4. 2014 – je bila na Osnovni šoli Dobrna v skladu s predpisi 

izvedena vaja evakuacije. Podrobnosti o namenu in poteku vaje 

evakuacije ter fotografi je so objavljene v posebnem članku. 

 Od 25. do 28. 4. 2014 – je bil izveden tridnevni gasilski izlet 

oziroma strokovna ekskurzija v Beograd in Novi Sad, kjer smo 

si ogledali znamenitosti mest ter obiskali njihove gasilce. Nekaj 

utrinkov z izleta je predstavljenih na fotografi jah. 

 30. 4. 2014 – smo gasilci izvajali požarno varovanje kurjenja 

kresa na kmetiji MAROVŠEK na Brdcah nad Dobrno. Kresovanje 

je bilo dobro organizirano, le udeležba je bila nekoliko skro-

mnejša oziroma primerna neugodnim vremenskim razmeram 

v popoldanskem času. Hvala organizatorju za dobro in požarno 

varno izvedbo kresovanja.

 30. 4. 2014 – smo gasilci sodelovali pri ugotavljanju izida gla-

sovanja oziroma štetju žetonov, ki ste jih občani namenili trem 

kandidatom PGD Dobrna, Vrtec Dobrna ter TD Dobrna. Ti so 

se prijavili na razpisani projekt »Radi delamo dobro«, ki ga je 

MERCATOR izvajal v 100 prodajalnah širom Slovenije. Pri štetju 

oddanih žetonov v za ta namen pripravljene glasovalne skri-

njice je bilo ugotovljeno, da je bilo največ žetonov oddanih v 
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glasovalno skrinjico PGD Dobrna, ki je s tem postalo tudi dobi-

tnik glavnega - najvišjega zneska donacije v višini 1.000,00 EUR. 

Spoštovane občanke in občani, ob tej priložnosti se vam iskre-

no zahvaljujemo za glasove, ki ste jih namenili našemu društvu 

in s tem pripomogli k našemu uspehu v navedenem projektu, 

hkrati pa vam v zahvalo zagotavljamo, da lahko računate na nas, 

ko bo to najbolj potrebno. Donacija v obliki bona je bila PGD 

Dobrna podeljena v torek 13. maja 2014, za kar je bila na podeli-

tvi  s strani predsednika društva izrečena posebna zahvala tudi 

predstavnikom poslovnega sistema MERCATOR d.o.o..

 1. 5. 2014 – smo sodelovali pri izvajanju prevozov godbeni-

kov Godbe Dobrna, ki so po zaselkih Občine Dobrna na praznik 

dela občane »prebujali« s prvomajsko budnico.   

 3. 5. 2014 – je bila tokrat zaradi slabega vremena namesto pri 

kapelici sv. Florjana opravljena sv. maša v prostorih gasilskega 

doma. Dogodek so naznanili godbeniki Godbe Dobrna, ki so 

pred gasilskim domom zaigrali nekaj skladb. V uvodnem delu 

oziroma pred mašo je prisotne nagovoril predsednik PGD Do-

brna, Štefan POHAJAČ, ter se jim zahvalil za njihovo udeležbo 

na jubilejni 5. Florjanovi maši. Daroval  jo je  župnik, g. Milan 

STRMŠEK, ter se med mašo zahvalil za požrtvovalnost gasilcev 

in za njihovo pripravljenost pomagati takrat, ko je njihova po-

moč najbolj potrebna. V svojem nagovoru je spomnil tudi na 

vse preminule članice in člane društva. Po maši je najprej sledila 

podelitev zahval nekaterim gasilkam in gasilcem za dolgoletno 

vestno in zavzeto opravljanje odgovornih nalog v društvu, nato 

pa še prijetno druženje in pogostitev udeležencev maše, za kar 

so poskrbele naše članice društva in nekateri občani. Vsem, ki 

ste kakor koli pripomogli k izvedbi  sv. maše, se iskreno zahva-

ljujemo, posebna zahvala pa gre župniku za izjemno lepo opra-

vljen cerkveni obred.

 5. 5. 2014 – smo se udeležili tradicionalne Florjanove maše v 

cerkvi svetega Florjana v Vojniku.  Uniformirani gasilci GZ Voj-

nik – Dobrna in ostalih sosednjih gasilskih društev smo se zbrali 

pred gasilskim domom v Vojniku. Prisotne je tudi tokrat v nago-

voru pozdravil predsednik GZ Vojnik – Dobrna in župan Občine 

Vojnik, g. Benedikt PODERGAJS. Po zaključku sv. maše je tudi v 

Vojniku sledilo druženje in pogostitev pred cerkvijo. 

 10. 5. 2014 – smo se udeležili Florjanove maše pred kapelico 

sv. Florjana pri gasilskem domu v Novi Cerkvi. Mašo je daroval 

dekan, g. Alojz Vicman. Med branjem maše je opisal delovanje 
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in pomen sv. Florjana ter se gasilcem zahvalil za vsestransko po-

moč in požrtvovalnost ljudem v stiski. Po maši so članice in člani 

PGD Nova Cerkev pripravili pogostitev za vse prisotne.

 10. 5. 2014 – je v Zrečah potekala zadnja testna vaja za ude-

ležence državnega gasilskega tekmovanja za gasilsko mladino 

v Ormožu. Naše pionirke so pokazale dobro pripravljenost in 

veliko gasilskega znanja, ki jim bo zagotovo koristilo na samem 

tekmovanju.

 11. 5. 2014 – je na Dobrni potekala zaključna praktična vaja za 

tečajnike nadaljevalnega tečaja za gasilca. Vsem, ki so uspešno 

opravili tudi ta del tečaja, so bili podeljeni čini gasilca.

 17. 5. 2014 – je v Ormožu potekalo državno mladinsko tekmo-

vanje za memorial Matevža Haceta, na katerem je sodelovala 

tudi naša ekipa pionirk. Tekmovanje je zajemalo: vajo z vedrov-

ko, štafeto s prenosom vode in vajo razvrščanja. Med 46 tekmo-

valnimi ekipami je ekipa pionirk Dobrne zasedla zelo solidno 23. 

mesto, za kar jim iskreno čestitamo, hkrati pa se zahvaljujemo 

tudi mentorjema Albini in Milanu REBERNIK za žrtvovani čas in 

potrpežljivost pri usposabljanju najmlajših v naših vrstah. 

Toliko o pomembnejših dogodkih, ki so spremljali delovanje 

PGD Dobrna v zadnjem obdobju. 

Ob bližajočem prazniku Občine Dobrna  vsem občankam in 

občanom izrekamo čestitke, še posebej pa vsem dobitnikom 

občinskih priznanj za leto 2014. 

Na pomoč!

  

  Tajnik PGD Dobrna,

    Stanislav PEČNIK
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Vaja evakuacije v JVIZ OŠ Dobrna
Namen vaje evakuacije je, da 

se preveri in izpopolni organi-

ziranost in pripravljenost od-

govornih oseb in zaposlenih / 

izvajalcev zaščite in reševanja 

v primeru ogroženosti ob po-

žaru ali drugih ogrožanj. Ob 

predpostavki morebitnega 

požara v učilnici laboratorija 

kemije v šoli je bila v četrtek, 

24. 4. 2014, v okviru tehnične-

ga dne šole na območju JVIZ 

OŠ Dobrna izvedena praktič-

na vaja evakuacije. Ravnatel,j  

Marko ŠTEGER, je k sodelo-

vanju za izvedbo vaje pova-

bil gasilce lokalnega društva. 

Tako so poleg zaposlenih in 

učencev v vaji sodelovali tudi 

gasilci PGD Dobrna, ki so s 

svojim strokovnim delom 

pripomogli k zelo poučni in 

uspešni vaji evakuacije.

Vodja evakuacije je bila Mari-

ja BORŠIČ, ki je bila določena 

iz vrst zaposlenih učiteljev na 

šoli. 12 gasilcev PGD Dobrna 

s 3 gasilskimi vozili je strokov-

no organiziralo in nadzorova-

lo potek vaje evakuacije in jo 

tudi gasilsko popestrili. Na dan 

DOGODKI

vaje je bilo v šoli 293 oseb. Vaja 

je potekala brez zapletov za 

udeležence. Ob ročni sprožitvi 

naprave za javljanje požara ob 

učilnici, kjer je laboratorij ke-

mije, se je alarm sprožil po vsej 

zgradbi in zaposleni z učenci 

so začeli zapuščati šolo. Ob 

zbirnem mestu na igrišču ob 

šoli so se vsi zbrali in prešteli 

ter ugotovili, da ni nihče po-

grešan. 

Poveljnik PGD Dobrna, Boris 

REPAS, je nato vsem zbranim s 

svojo operativno enoto gasil-

cev prikazal način reševanja z 

lestvijo ujete v požaru iz dru-

gega nadstropja (iz laborato-

rija kemije). Članica PGD Do-

brna, Breda VERBOVŠEK, je v 

sodelovanju z gasilcem  Stani-

slavom BOŽNIKOM strokovno 

analizirala celoten potek vaje 

evakuacije, beležila opažanja 

in pomanjkljivosti ter z njimi 

seznanila prisotne pri analizi 

uspešnosti vaje evakuacije. 

Opažanja so bila zavedena v 

dokument »Načrt in analiza 

celotne vaje evakuacije OŠ 

Dobrna za leto 2014«.

Po zaključeni vaji evakuacije so 

gasilci PGD Dobrna prijazno 

povabili v svoje vrste učenke 

in učence nižjih razredov z 

nagovorom in z obvestilom, 

katerega naj ponesejo domov 

in se o odločitvi pogovorijo s 

svojimi starši. Vljudno vabljeni 

v naše gasilske vrste! 

Na koncu je sledila še obvezna 

»gasilska slika« vseh udeležen-

cev vaje evakuacije.

Na pomoč!

Članek pripravila

Breda Verbovšek VGČ.org

O dejavnosti  DU Dobrna - junij 2014
V predhodni številki Dobrčana smo zaradi priprav na zbor čla-

nov DU Dobrna vsebino našega prispevka usmerili v predstavi-

tev programa društva. Tega sedaj že pridno uresničujemo. Naj 

omenim najpomembnejše aktivnosti tega obdobja.

Ožje vodstvo društva je bilo precej angažirano s poročili in pri-

pravo gradiva za prijavo na razpise Občine Dobrna. Sredstva, ki 

jih pridobimo na ta način, so nam nadvse pomembna za  izva-

janje projektov in delovanje sekcij na področju sociale, humani-

tarnosti, športa in turizma.

Opravili smo že prvi izlet v Predjamski grad, Postojnsko jamo 

in na grad Prestranek. Kot vselej je tudi tokrat naša Marjana 



št. 62 / 2014 59

DOGODKI

poskrbela, da je bil izlet dobro organiziran. Udeleženci pa smo 

vsi bogatejši za lepote in znamenitosti Notranjske, ob zaključku 

prijetno razpoloženi so dejali, še kdaj tako. V pripravi je tudi že 

drugi izlet. Podali se naj bi na Avstrijsko Koroško, z glavnim ci-

ljem ogled gradu in živalskega vrta Herberstein.

Zelo živahno je postalo v balinarski in strelski sekciji. Balinarji že 

aktivno tekmujejo v  ŠT-SA  ligi. Tako eni kot drugi pa pridno in 

redno vadijo , saj imajo pred sabo obdobje tekmovanj v  Po-

krajinski zvezi, ob prazniku Občine Dobrna in drugih sosednih 

občin. Razveseljivo je, da se število članov v teh sekcijah veča. 

Želimo pa si, da se ta trend nadaljuje. Ta želja je močno priso-

tna tudi pri rekreativni telovadbi, ki v poletnih mesecih začasno 

prekine aktivnost,  znova pa se začne izvajati v mesecu oktobru.

Obiskali smo tudi vse naše jubilante, ki slavijo častitljivih 80 ali 90 

in več let. Ob prijetnem druženju z njimi smo zvedeli marsikaj 

zanimivega. Jubilanti namreč skozi obujanje spominov povedo 

tudi kaj takega, kar bi bilo vredno obelodaniti v posebnem pri-

spevku.
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Realizirana je bila  že tudi prva izobraževalna vsebina. V maju 

smo, zahvaljujoč Ljudski univerzi Celje, opravili delavnice »O 

uporabi  mobilnih telefonov«. Spoznali smo, da je ta nadloga 

sodobnega časa mnogo širše uporabna ter seveda praktična 

in koristna. Ob zaključku smo razmišljali, da bi takšno delavnico 

morda kazalo ponoviti.

Ker bo glasilo Dobrčan izšlo pred praznikom  Občine Dobrna, v 

katerega se naše društvo  vključi s tradicionalno razstavo ročnih 

del, domačih dobrot, zeliščarstva in starin, pridružijo pa se nam 

tudi  čebelarji, vabimo vse naše člane, da pokažejo, kaj ustvar-

jajo na teh področjih. Vse občane, goste in šolarje pa vabimo 

k ogledu, saj so prikazane stvaritve res vredne ogleda. Veseli 

bomo tudi, če nas boste prišli bodrit na tekmovanja v balinanju 

in streljanju, ki bodo organizirana v počastitev praznika Občine 

Dobrna.

Ob prazniku Občine Dobrna vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo, hkrati pa želimo, da bi bili zadovoljni, 
srečni in zdravi !

Predsednik DU Dobrna,

Drev  Anton

27. april – Dan upora proti okupatorju
Le nekaj dni po napadu faši-

stičnih in nacističnih sil in po 

kapitulaciji stare Jugoslavije 

so predstavniki tako različnih 

svetovno nazorskih skupin, 

kot so Komunistična partija 

Slovenije, Krščanski socialisti, 

Narodni demokrati – Sokoli 

in Kulturniška skupina, sprejeli 

skupno odločitev – boj proti 

okupatorju. Njihova odloči-

tev je bila povsem logična, če 

se ne bi uprli, bi Slovenije in 

Slovencev ne bilo več, saj je 

Hitler iz govorniškega odra v 

Mariboru kričal: »Naredite mi 

to deželo zopet nemško!« Le 

redki so jim na začetku verjeli, 

da jim bo uspelo, a teror oku-

patorjev nad ljudmi (zapiranje, 

streljanje talcev, izgnanstva, 

taborišča) jih je silil v upor ne 

glede na njihov »pogled na 

svet« ali družbeni položaj.

Na odločitve naših prednikov 

smo ponosni. Praznik 27. april 

jim vsako leto namenimo kot 

dan zahvale za njihov pogum 

ter nam in našim naslednikom 

v opomin, da ni vedno vse v 

številkah, da bomo tudi v naj-

težjih trenutkih verjeli, da lju-

dje nismo le številke.

V okviru letošnjega prazno-

vanja je Združenje borcev za 

vrednote NOB Vojnik Dobrna 

v sodelovanju z Občino Do-

brna in Kulturno umetniškim 

društvom France Prešeren 

Vojnik pripravilo nekoliko dru-

gačno proslavo. 25. aprila 2014 

smo v goste, v Kulturni dom 

Vojnik, povabili igralsko skupi-

no »Oder 73«, ki že štirideset 

let ustvarja v Pliberku. Že več 

kot trideset let se v juliju sre-

čujemo s koroškimi Slovenci 

na Komelju. Delovanje te gle-

dališke skupine je del njihovih 

aktivnosti. Kot amaterska sku-

pina je sodelovala na Borštni-

kovem srečanju. Gostovala je 

»Pod Pavlihovo marelo« v Lju-

bljani in po skoraj vseh krajih 

pri nas, na Koroškem ter dru-

god po Sloveniji in na Dunaju. 

Do sedaj je imela več kot 220 

nastopov.

Naslov drame, ki jo je napisal 

Mitja Šipek, rojen 1926 v Šen-

tanelu nad Prevaljami, je bil: 

»Med zakonom in vestjo«. V 

gledališkem listu, izdanem za 

to priložnost, je zapisano, da 

jo je napisal po resničnem do-

godku že pred tridesetimi leti. 

Takoj po nastanku je niso upri-

zorili, ker so nekateri menili, 

da ni primerna za javnost, saj 

so razumeli, da »meče slabo 

luč« na oblast takoj po koncu 

vojne. Mitja Šipek gledalcem 

drame tankočutno opisuje 

notranje boje očeta Rečnika 

(igral ga je Valter Juwan), očeta 

dveh sinov in dveh hčera. Boje 

posameznika s samim sabo, 

med dolžnim ravnanjem, ki 

ga od njega zahteva veljavni 

zakon, in med njegovo vestjo, 

saj je oče, veren človek in želi 

biti spoštljiv državljan. Eden 

od sinov ga je takoj po vojni 

rotil, naj ga skrije in ilegalno 

spravi preko meje, saj mu nih-

če ne bo verjel, da kot pripa-

dnik SS Prinz Eugen divizije ni 

moril. Drugi sin je bil uslužbe-

nec OZNE po vojni. Oče mu ni 

smel zaupati, da v kleti skriva 

njegovega brata in na koncu 

je bil oče, ker je pobeg sina 

preko meje spodletel, zazna-

movan in seveda tudi obto-

žen kot zagovornik zločincev. 

Še več, ker je bil obtožen ve-
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leizdaje, je v procesu v času 

zagovora želel soočenje s si-

nom, ki je bil »na oblasti«, in 

ko je ugotovil, da je brat ubil 

brata, mu je zmanjkalo besed. 

Dramsko besedilo in režija, ki 

jo je opravil Jožko Hudl, pred-

vsem pa prepričljivost igralcev 

so gledalce v dvorani povsem 

prevzeli. Posebej prepričlji-

ve so bile besede porotnika, 

branilca (po uradni dolžnosti) 

obtoženega (igral ga je Franc 

Kuežnik). V zaključni besedi je 

povzel dogodke, jih komenti-

ral in s tem oblikoval sporoči-

lo drame. »Oblastiželjnost  za 

vsako ceno lahko človeka, nje-

gove najbližje in ne nazadnje 

tudi človeški rod, uniči. Zma-

govalci pišejo zakone tako, 

kot oni vidijo, da je prav. Spo-

štovanje ali zloraba zakonov 

je odgovornost za vsakega in 

za vse in povsod. Pomembna 

je človekova vest. In še najpo-

membnejše sporočilo: »Človek 

mora ostati človek sočloveku v 

sreči in nesreči.«

To dramo sem si imela prilo-

žnost ogledati že lani. Zato 

sem vedela , da ni potrebnih 

uvodnih besed ali posebnega 

govora, čeprav je bila uprizor-

jena ob Dnevu upora proti 

okupatorju in sem se samo za-

hvalila nastopajočim.

 Andreja Stopar

Nogometni krožek
Tudi v letošnjem šolskem letu delujejo na OŠ 

Dobrna tri sekcije nogometnega krožka. Pod 

vodstvom trenerja Draga Adamiča dvakrat  

tedensko pridno vadi 39 otrok, razdeljenih v 

tri skupine. Najštevilčnejša je tudi tokrat naj-

mlajša, otroci iz vrtca ter 1. in 2. razreda; teh je kar 21. Skozi igro 

spoznavamo osnove nogometa in športa nasploh, izboljšuje-

mo motorične spretnosti, spodbujamo, da otroci spoznavajo 

pomen športa za zdravje. V srednji skupini vadi 11 učencev. V 

tej skupini so otroci že zelo spretni in že kar dobro obvladajo 

osnovne veščine nogometa, trudimo se le-te še izboljšati. Naj-

starejšo skupino, v kateri vadijo učenci od 6 do 9 razreda, pa 

obiskuje 7 članov. Skrb vzbujajoče dejstvo je, da se iz leta v leto 

nadaljuje trend upadanja zanimanja za šport pri otrocih v tej 

starosti. Ne samo v Dobrni, povsod po Sloveniji beležimo upad 

mladih, ki jim šport služi kot oblika rekreacije,sprostitev, druže-

nje …Starši, učitelji, trenerji in vsi, ki smo del življenja te mladine, 

bomo morali pošteno zavihati rokave, da mlade vrnemo na igri-

šča, ki vse bolj samevajo. Tehnika in njen virtualni svet nas vse 

bolj ugrablja …

Vir: Kmn Samorastniki (D.A.)

Predstavljamo vam naše športnike: Deja Adamič
Deja obiskuje 7. razred OŠ Dobrna. Šport je zapisan v njenih ge-

nih in že od prvih korakov je bilo razvidno, da bo šport stalnica 

v njenem življenju. Že od malih nog je igrala nogomet, košarko, 

odbojko z vrstniki, dve leti je trenirala športno plezanje, sedaj pa 

že peto leto trenira atletiko v AK Kladivar Celje. Treninge obiskuje 

3-4 krat tedensko, letos pa je prvič odšla s klubom na 7-dnevne 

priprave v Medulin. Dosegla je že kar nekaj odmevnih uvrstitev, 

saj pridno zbira kolajne na krosih in šolskih prvenstvih ter ostalih 

atletskih tekmovanjih. V svoji starostni kategoriji je med najuspe-

šnejšimi atletinjami. Prepričani smo, da bo s svojo močno voljo in 

trdim delom na treningih poskrbela, da se bo o njenih uspehih še 

slišalo. Deja, želimo ti mnogo uspehov v nadaljnji športni karieri!

Vir: Kmn Samorastniki (D.A.)
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Novičke
Drago Adamič nadaljuje z 

uspehi v svoji trenerski karie-

ri. Že drugo sezono zapored 

je uspel svoj klub popeljati iz 

2. v 1. slovensko futsal ligo, 

in sicer je v lanski sezoni s 

klubom ŠND Veplas iz Vele-

DOGODKI

Maj Pritržnik med najboljšimi šahisti v državi
Med zimskimi počitnicami, od 

22. 2. do 1. 3. 2014, je na Oto-

čcu pri Novem mestu poteka-

lo 21. državno posamično ša-

hovsko prvenstvo mladih od 8 

do 18 let. V kategoriji do 10 let 

se je na prvenstvo uvrstil tudi 

Dobrnčan Maj Pritržnik. Maj 

je član Celjskega šahovskega 

kluba in se s šahom intenziv-

no ukvarja od leta 2011. Na 

prvenstvo se je uvrstil kot 10. 

postavljeni igralec od 30-ih. 

Igralo se je po pravilih FIDE 
Šubelj Jan - 2. mesto (levi); Malkoč Tilen - 1. mesto (srednji); Maj Pritržnik - 3. mesto 

(desni)

nja postal prvak 2SFL, v le-

tošnji sezoni  pa je s Futsal 

klubom Kebelj, ki domuje v 

Oplotnici,  osvojil 2. mesto, 

kar je največji uspeh kluba 

v njegovi zgodovini. Vendar 

pa v prihodnji sezoni Drago 

ne bo vodil FSK Kebelj, seli 

se v najbolj nogometno me-

sto v Sloveniji, v svoje vrste 

ga je namreč uspelo zvabiti 

ŠD Brezje Maribor, v katerem 

igra tudi Luka Šteger in prav 

tako tekmuje v 1. slovenski 

futsal ligi. 

Vir: futsal.si (D.P.)

za standardni šah (60 minut + 

30 sekund na potezo), tako je 

partija lahko trajala do 3 ure. V 

petih dneh so šahisti odigrali 9 

partij. Maj Pritržnik, učenec 4. 

razreda OŠ Dobrna, je v kate-

goriji do 10 let, s šestimi zma-

gami in enim remijem, osvojil 

odlično 3. mesto. Z omenje-

nim dosežkom se je Maj uvrstil 

v mladinsko selekcijo za leto 

2014. Iskrene čestitke!

Robert Pritržnik

Pozor, sonce!
Približuje se poletje, zunaj že 

močno sije sonce, vse revije 

pa preplavljajo članki na temo 

sončenje in zaščita. Ko govo-

rimo o sončenju in pravilni 

zaščiti, nasvetov ne zmanjka, 

zdi se, kot da ima vsak svoj 

»najpravilnejši« recept. V vsej 

tej zmedi informacij, ki jih po-

nujajo časopisi, svetovni splet 

ali pa najboljša prijateljica, po-

gosto pozabimo na osnove in 

ključne stvari, ko govorimo o 

zaščiti pred soncem. 

Prvo vprašanje, ki se nam po-

javi, je, kaj je sploh krivo, da je 

sončna svetloba lahko škodlji-

ter alergijam, UVB pa prodira 

samo do zgornjih plasti kože 

in povzroča opekline kože. Po-

va.  Sonce je simbol življenja 

in energije, daje nam svetlobo 

in toploto, ljudje se radi iz-

postavljamo toplim sončnim 

žarkom. Slaba stran sončne-

ga sevanje je del njegovega 

spektra, ki mu pravimo UV (ul-

travijolični) spekter. Ta je sicer 

zelo pomemben za sintezo 

vitamina D v telesu, vendar 

pa je problematičen, kadar se 

pretirano izpostavljamo son-

cu. UV žarke delimo na UVA, 

UVB in UVC. Pomembna sta 

predvsem UVA in UVB. UVA 

prodira v globlje plasti kože 

in pripomore k staranju kože 

membno je vedeti, da steklo 

prepušča UVA žarke, voda pa 

UVB žarke. Poleg tega se UV 
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žarki odbijajo do gladkih povr-

šin in so s tem še bolj nevar-

ni. Opekline nastopijo hitreje 

pri UVB, vendar pa so možne 

tudi pri UVA žarkih, kadar je 

njihova količina dovolj visoka.  

UV žarki so nevarni, ker vpli-

vajo na celice v našem telesu, 

povzročajo okvaro genskega 

zapisa, spremembe v njem in 

s tem omogočijo razvoj raka. 

Njihov učinek se sešteva, to 

pomeni, da je potrebna do-

ločena doza sevanja, da pride 

do spremembe. Ta doza se od 

človeka do človeka razlikuje.

Učinki UV žarkov so odvisni 

tudi od fototipa kože. Fototip 

kože govori o količini melani-

na v koži Ločimo 6 tipov, prvi 

štirje so pri nas najpogostejši: 

• Fototip kože 1 so ljudje, ki 

je celo prisotna povišana tele-

sna temperatura. Običajno se 

opeklina umiri po 3 do 7 dneh 

z luščenjem kože in ne pu-

šča vidnih posledic. Vse hujše 

opekline mora zdraviti zdrav-

nik. Največji problem opeklin 

so dolgoročne posledice, saj 

zvišujejo tveganje za kožnega 

raka. 

Glede na fototip kože, ki ga 

imamo, se moramo odločiti za 

zaščito. Prvo in najenostavnej-

še pravilo, ki nič ne stane, je, 

da se ne izpostavljamo direk-

tni sončni svetlobi, posebej ne 

v poletnih mesecih. Najpame-

tneje je, da se med 10. In 16. 

uro umaknemo v senco. Poleg 

tega je pomembno pokriva-

nje kože, danes so na tržišču 

celo zaščitna oblačila z UV fi ltri. 

Kot tretje pa je nujno redno in 

dosledno nanašanje kreme za 

sončenje, ki ima dovolj visok 

zaščitni faktor. Zaščitni faktor 

(ZF, angl. SPF-sun protecting 

factor), ki je naveden na em-

balaži sončne kreme,  nam 

imajo zelo svetlo polt, pege 

na obrazu in rdeče ali zelo 

svetle lase in oči. Nikoli ne 

porjavijo, sonce pa jih ope-

če že po 5 do 10 minutnem 

izpostavljanju sončnim žar-

kom.

• Fototip kože 2 so ljudje, ki 

imajo svetlo polt z nekaj pe-

gami na obrazu in s svetlimi 

ali svetlo rjavimi lasmi. Brez 

ustrezne zaščite jih sonce 

lahko močno opeče že po 

10 do 20 minutnem izpo-

stavljanju soncu, z ustrezno 

zaščito pa lahko malo porja-

vijo. 

• Fototip kože 3 so ljudje, se 

uvrstijo v to skupino, imajo 

temnejšo polt brez peg na 

obrazu in rjave lase. V koli-

kor uporabljajo ustrezno za-

ščito, jih sonce redko opeče 

in precej porjavijo.

• Fototip kože 4 so ljudje, ki 

imajo zelo temno polt, rjave 

ali temno rjave oči ter rjave, 

temno rjave ali črne lase. Z 

ustrezno zaščito jih sonce 

ne opeče in močno pote-

mnijo.

Najpogostejša posledica pre-

tiranega in nezaščitenega iz-

postavljanja soncu so sončne 

opekline. Nastanejo lahko po 

intenzivnem sončenju, naj-

pogosteje ob vodnih površi-

nah, na peščenih plažah in na 

snegu. Spremembe na koži se 

pojavijo 1-6 ur po sončenju in 

se kažejo kot pordelost kože. 

Najmočneje so izražene po 

12-24 urah, ko se lahko poja-

vi še srbečica, pekoče bole-

čine, lahko celo mehurčki ali 

mehurji. Če je prišlo do hude 

opekline, se lahko pojavijo 

slabo počutje, glavobol, lahko 

pove, kakšna je zaščita pred 

UVB žarki. Vsaka koža ima nek 

lastni zaščitni faktor, ZF kreme 

pa nam pove, koliko časa dlje 

po nanosu smo lahko na son-

cu, preden se pojavijo opekli-

ne. Na primer: faktor 15 pred-

videva 15x daljši čas sončenja 

do pojava opeklin. Potrebna 

zaščita na koži je med ZF/SPF 

15 in 30, ki pa je lahko bistve-

no višji ob nezadostnem na-

nosu na izpostavljene predele 

kože. 

Kakšna je torej idealna zaščita 

pred soncem? Pripravek naj 

ima zaščitni faktor med 30 in 

50, naj bo termostabilen, vo-

doodporen, v obliki gela, mle-

ka ali kreme, ne v obliki olja! 

Vsak nanos kreme naj bo obi-

len! Ena krema  za celo druži-

no med poletnim  dopustom 

zagotovo ni dovolj!

Klub vsem opozorilom o ne-

varnostih, ki so povezane z 

izpostavljanjem soncu, pa ne 

smemo pozabiti na dobre 

učinke sonca. S pravilno zašči-

to bo lahko vsak trenutek na 

soncu brezskrben. 

Tea Kasnik, 

študentka 5. letnika 

splošne medicine 

na Medicinski fakulteti Ljubljana
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Limfedem
Limfedem je kronično obole-

nje, ki v primerih, ko ni zdra-

vljen ali je napačno zdravljen, 

lahko privede do resnih kom-

plikacij in ireverzibilnih stanj, 

zato zahteva strokovno kvali-

tetno obravnavo in zelo dobro 

usposobljenega terapevta.

Je akumulacija z beljakovinami 

bogate tekočine v medcelič-

nem prostoru, katere vzrok je 

insufi cienca limfnega sistema. 

Pojavi se , ko pride do ovirane-

ga toka limfne tekočine. Vzro-

ki  za nastanek limfedema so 

lahko prirojeni npr.: premalo 

limfnih žil, bezgavk, okvare za-

klopk, … V tem primeru govo-

rimo o primarnem limfedemu. 

Sekundarni limfedem  pa na-

stane kot posledica operacij, 

obsežnejših poškodb, opeklin, 

odstranitvi bezgavk zaradi 

malignosti, obsevanj  ipd. 

Limfedem se  kaže kot ote-

klina ene ali več okončin, ki 

včasih zajema tudi pripadajo-

či del trupa. Prav tako pa se 

limfedem lahko pojavi tudi na 

drugih delih telesa, kot npr. na 

glavi in vratu, prsih ali geni-

talijah idr. Ti edemi vsebujejo 

visoko koncentracijo beljako-

vin za razliko od edemov,  ki 

so posledica  nekaterih drugih 

boleznih, kjer je problem teko-

čina (bolezni ledvic, jeter, …).

Stopnje limfedema

Stopnja 0 (latentni stadij): Ote-

klina ni prisotna, vendar limfni 

sistem že deluje nezadostno.

Stopnja 1 (spremenljivi stadij): 

Limfni sistem je preobreme-

njen, v prizadetem območju 

se razvija mehka oteklina bo-
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gata s proteini. Ob pritisku se 

edem ugrezne. Oteklina se 

zmanjša ob dvigu uda. Lahko 

izgine tudi spontano.

Stopnja 2 (spontano nespre-

menljivi stadij): Pri dvigu uda 

ne pride več do zmanjšanja 

edema, prav tako ne pride do 

spontanega izginotja otekline. 

Stopnja 3 (elefantiaza): Ote-

klina je zelo obsežna, koža je 

otrdela. Lahko pride do gli-

vičnih vnetij in drugih kožnih 

sprememb. 

Terapija limfedema

Kombinirana dekongestivna 

terapija  ali Combined De-

congestive Therapy (CDT)  se 

je doslej izkazala kot najučin-

kovitejša pri zdravljenju limfe-

dema.  Vsebuje: ročno limfno 

drenažo (RLD), kompresijsko 

terapijo (povoji, nogavice), 

vaje v kompresiji in nego kože. 

Nega kože

Nega kože je pri limfedemu 

zelo pomembna, saj je koža 

tanjša in bolj krhka ter s tem 

izpostavljena vnetju, poškod-

bam in infekcijam.

Ročna limfna drenaža 

Ročna limfna drenaža je ma-

nualna terapevtska tehnika, 

katere utemeljitelj je bil dr. 

Vodder. Velja za najuspe-

šnejšo metodo odpravljanja 

edemov. Od navadne masa-

že se razlikuje v sami tehniki, 

predvsem v izvajanju pritiska, 

s katerim pospešimo le limfni 

obtok, medtem ko ostane-

ta venski in arterijski pretok 

enaka, ali se celo zmanjšata. 

Posledično pride do zmanj-

šanja edema, saj je pritok na 

periferijo manjši kot odtok.  

RLD se uporablja v preventiv-

ne, medicinske in kozmetične 

namene.

Kompresijska terapija

V prvi fazi celostne obravnave 

limfedema uporabljamo kom-

presijske povoje z materiali za 

podložitev. V drugi fazi pa se 

uporabljajo po meri izdelana 

kompresijska oblačila, ki mora-

jo biti plosko tkana.

Vaje

Vaje v kompresijski terapiji so 

četrta komponenta celostne 

obravnave limfedema. Vaje 

izvaja pacient skupaj z fi ziote-

rapevtom. Vadba v kompresiji 

omogoča še boljše opravlja-

nje svoje naloge in pomaga 

odvajati tekočino iz tkiv.

Prej kot se prične s primernim 

terapevtskim programom, ve-

čje so možnosti za preprečitev 

napredovanja bolezni in iz-

boljšanja stanja. Terapijo izvaja 

samo zelo dobro usposobljen 

terapevt (registriran limftera-

pevt).

Preventiva za bolnike z 

limfedemom

• pazite se poškodb edema-

toznega področja

• dezinfi cirajte ranice

• izogibajte se toploti

• ne nosite pretesnih oblačil

• ne preutrujajte se

• telovadite redno

• dosežite in obdržite nor-

malno telesno težo

V Termah Dobrna imamo am-

bulanto za obravnavo lim-

fedemov. Imamo vrhunsko 

izobražen kader, zdravnico in 

fi zioterapevta z vsemi potreb-

nimi certifi kati za izvajanje ce-

lostne obravnave limfedema 

po dr. Voddru.  Najpogosteje 

obravnavamo limfedem kot 

posledico zdravljenja raka dojke 

in raka v trebušni votlini, ki se 

lahko pojavi takoj po operaciji 

ali več let po njej. Sama izvajam 

terapijo in lahko rečem, da so 

pacienti zelo zadovoljni z rezul-

tati, saj jih večina  ne ve, kam se 

obrniti po pomoč, ne vedo kako 

ravnati; pri nas dobijo vse po-

trebne informacije, predvsem 

pa kakovostno obravnavo.

Tanja Ovsenk 

(fi zioterapevtka in limfterapevtka)
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Smo dovolj ozaveščene o pomenu opazovanja in 
samopregledovanja dojk?

Opazovanje in samopregledovanje dojk je prva in najpomemb-

nejša metoda zgodnjega odkrivanja, trenutno najpogostejšega 

raka pri ženskah na svetu, raka dojk. Obolevnost za tem rakom 

je v Sloveniji v porastu, saj letno na novo zboli okoli tisoč žensk. 

Zato je zelo pomembno, da si pred to boleznijo ne zatiskamo 

oči. Primarna preventiva na splošno pri raku je težko določena, 

govorimo lahko le o uravnoteženi prehrani, redni telesni aktiv-

nosti, vzdrževanju primerne telesne teže in na splošno o zdra-

vem načinu življenja.  V sekundarni preventivi pa pri raku dojke 

poudarjamo predvsem pomen njegovega  zgodnjega odkriva-

nja. Pri tem nam je najpomembnejše orožje, s katerim razpolaga 

vsaka ženska -  redno opazovanje in samopregledovanje dojk. 

Ob tem se moramo zavedati, da vsako opazovanje in samopre-

gledovanje botruje  dejstvu, da ob tem dobro spoznamo svoje 

dojke. Tako smo vešči, kaj je pri nas »normalno« in kaj bi lahko 

bilo  »drugačno in potencialno nevarno«, saj so zatrdline v doj-

kah dostikrat pogoste, lahko različno velike, na različnih mestih, 

različno boleče in istočasno tudi spreminjajoče po obliki, legi, 

velikosti.

V kolikor pri pregledovanju dojk zatipate zatrdlino se takoj na-

potite k zdravniku, ki vas bo napotil na natančnejše in speciali-

stične preiskave, ki bodo pokazale »nevarnost« zatrdline. Vsaka 

zatrdlina še ne pomeni bolezenskega stanja, dojke se namreč 

spreminjajo v času pred menstruacijo, med nosečnostjo, po po-

rodu ter v menopavzalnem obdobju.

Priporočila Zveze slovenskih društev za boj proti raku za zgo-

dnjo detekcijo raka dojke so, da s samopregledovanjem prično 

ženske že pri 20 letih do konca svojega življenja; klinični pregled 

opravijo ženske med 20. in 40. letom vsako tretje leto; klinični 

pregled z mamografi jo ob vsakem sumu bolezenskih stanj v 

dojki po presoji zdravnika oziroma vsako leto pri ženskah po 40. 

letu ob prisotnih dejavnikih tveganja oziroma vsaki dve leti pri 

ženskah po 50. letu starosti, brez prisotnih dejavnikov tveganja 

za razvoj raka dojk.

Kaj bi lahko bilo »nevarno«?
Nevarnost predstavljajo zatrdline, ki se jih otipa večkrat na istem 

mestu, več kot mesec dni,  in se ne spreminjajo tekom men-

strualnega cikla. Nevarnost predstavljajo tudi izcedki iz brada-

vic, ugrezanje bradavic, spremembe v velikosti in obliki dojk 

ter barvi kože dojk, vdolbina ali izboklina  na dojki, povečane 

bezgavke.

Zapomnite si, da je rak dojk visoko ozdravljiva bolezen, ob 

predpostavki, da mora biti odkrita pravočasno.

Kaj je pomembno in kako poteka ustrezno opazovanje in sa-
mopregledovanje dojk?
Dojke si moramo pregledovati redno mesečno, najbolje v ro-

dnem obdobju med 8. in 12. dnem menstrualnega ciklusa, šteto 

od prvega dne krvavitve, v menopavzalnem obdobju pa vedno 

isti dan v mesecu. Priporočljivo je, da si vsak pregled zabeležmo 

na koledarček.  Dojk si nikoli ne pregledujemo z vrhom prstov 

ali z nohti, temveč z blazinicami prstov, ki naj bodo iztegnjeni. 

Lahko tudi c celotno površino dlani, da se zajame čim večja po-

vršina dojke.

Dojke pretipamo v vseh smereh, in sicer: v krožni smeri, vzdolž 

dojke in od roba proti bradavici. Ne pozabimo tudi na pazdušni 

predel.

Prvotno pričnemo vedno z opazovanjem svojih dojk, nato s 

tipanjem in pregledovanjem vseh štirih kvadrantov  dojke, za 

tem še kolobar in bradavico (izcedek), na koncu pazduhi (mo-

rebitne povečane bezgavke). Tipanje mora biti dovolj čvrsto, v 

stoječem in/ali ležečem položaju, pred ogledalom, pod prho ali 

na postelji.

Potek samopregledovanja naj poteka v naslednjih kora-

kih:

1.korak: 

Slečeni do pasu stopite pred ogledalo in si oglejte ali je na doj-

kah morebiti vidna kakšna od predhodno naštetih sprememb. 

Dvignite roki nad glavo in opazujte ali se kakšna od sprememb 

morebiti pojavi sedaj.

2.korak:

Leže (ali stoje) dvignite eno roko nad glavo, s konicami iztegnje-

nih prstov, stisnjenimi skupaj in s krožnimi gibi pretipajte zgornji 
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notranji del dojke, od prsnice proti bradavici, nato še okolico 

bradavice. Po enakem postopku nadaljujte s tipanjem notranje-

ga spodnjega dela dojke.

3.korak: 

Roko položite ob bok in pretipajte še zunanji zgornji in spodnji 

del dojke od pazduhe proti bradavici, na koncu še bradavico 

samo.

4.korak:

V stoječem položaju je priporočljivo, da se nagnite naprej in 

dojko podprete z nasprotno roko in jo z nežnimi gibi v celoti še 

enkrat pretipate.

5.korak:

v stoječem položaju, še vedno nagnjeni naprej, spustite roko ob 

bok in z nasprotno roko, s stisnjenimi prsti,  pretipajte pazduho, 

pregled ponovite še z razpetimi prsti.

Ne pozabimo – bolezen je obvladljiva in ozdravljiva, če jo dovolj 

zgodaj odkrijemo. Ključ v tem primeru ima velikokrat ženska 

sama. Zato je mesečno redno pregledovanje izredno pomemb-

no za vsako žensko v skrbi za svoje zdravje. Mnogo obolenj se 

prične s tihimi težavami, za katere velikokrat mislimo, da ne po-

menijo ničesar hudega. Vendar nikoli ne bodimo prepričani, da 

pa morda ne napovedujejo resnega stanja. Vsaka zatrdlinica res 

še ni rak, vendar pustite, da jo čim prej pregleda zdravnik. 

Patricia Goubar, dipl.fi ziot., vel.svet.

Vodja centra za fi zioterapijo in balneoterapijo,

Vodja Hiše na travniku

Urinska inkontinenca  - tiha epidemija
Prepogosta so prepričanja, da je nenadzorovano uhajanje urina 

nekaj povsem normalnega kot posledica starosti, porodov, no-

sečnosti ali včasih celo to, da je potrebno uhajanje urina sprejeti 

in z njim živeti. Statistični podatki o pogostnosti urinske inkonti-

nence v Sloveniji so zelo zaskrbljujoči, saj za opisanimi težavami 

trpi skoraj 40% žensk.

Urinsko inkontinenco opredeljujemo kot vsakršno nenadzoro-

vano, nehoteno uhajanje urina.

Glede na simptome obstajajo trije temeljni tipi urinske inkonti-

nence: 

• Urgentna urinska inkontinenca (nehoteno uhajanje urina ob 

predhodni nujni potrebi po uriniranju brez posebnega ra-

zloga, najpogosteje na poti do stranišča ali ob delu z mrzlo 

vodo)

• stresna urinska inkontinenca (nehoteno uriniranje ob kiha-

nju, kašljanju, smejanju, dvigovanju bremen)

• mešana urinska inkontinenca (kombinacija stresne in urgen-

tne urinske inkontinence).

Ko govorimo o urinski inkontinenci, lahko rečemo, da govori-

mo o tihi epidemiji, saj se o njej ne govori pogosto, sploh pa 

ne na glas. To lahko vodi v resne psihološke in sociološke kot 

tudi telesne probleme vsakega posameznika, ki se sooča s temi 

simptomi.

Pri preprečevanju in/ali zdravljenju urinske inkontinence se v 
zadnjem času vse bolj  uveljavlja vloga fi zioterapije in priporo-
čilo, naj bodo fi zioterapevtske metode pri terapiji vedno prva 
izbira. Obstaja več načinov zdravljenja tovrstnih težav, vendar 

niso vsi enako primerni ter enako učinko-

viti pri vseh bolnicah. Vedeti pa moramo, 

da kasneje kot pričnemo z zdravljenjem, 

daljša in napornejša je rehabilitacija.

Ženske velikokrat tožijo nad neuspe-

šnostjo preteklih zdravljenj urinske in-

kontinence, ki pa jo večini pripisujemo 

nepravilni vadbi, slabi kontroli vadbe, ne-

ustreznemu ter nestrokovnemu pristopu 

k problematiki in pomanjkljivim navodi-

lom, ki so pogosto le v pisnih oblikah, s 

katerimi si ženske lahko storijo celo več 

škode in stanje še poslabšajo.

V večini primerov so torej za nastanek in-

kontinence krive neutrjene mišice mede-

ničnega dna (MMD), kakor tudi hormon-

ska neravnovesja, ki velikokrat  bistveno 

vplivajo na trdnost omenjenih mišic. To stanje se velikokrat 

lahko popravi s konzervativnim zdravljenjem, kjer imata trening 

MMD ali trening mehurja bistveno vlogo, poleg aparatualnih 

tehnik, ki so nam na voljo.

Zato vam v nadaljevanju prispevka podajamo praktični nasvet, 

kako pravilno izvajati vaje  za moč in vzdržljivost mišic mede-

ničnega dna.

Za vaje si je potrebno vzeti čas, saj se le tako lahko osredoto-

čite na pravilno izvajanje vaj (ni dovolj le površinsko stiskanje v 

gneči pred bančnim okencem). Ko boste svoje mišice obvladali, 

boste lahko izvajali vaje kjerkoli in kadarkoli (tudi v vrsti pred 

bančnim okencem).
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In kako začnete?
Najprej preverite v kakšni kondiciji se nahajajo vaše MMD. To storite 

zelo preprosto.

Namestite se v udoben položaj in si predstavljajte, da poskušate za-

držati uhajanje vetrov iz črevesja in istočasno zaustaviti curek urina. 

Občutek je  kot da bi hoteli »stisniti in dvigniti«, zapreti in potegniti 

navzgor področje okoli zadnjika in nožnice. 

Ob tem ne vlecite trebuha premočno navznoter, ne zadržujte diha-

nja in ne stiskajte skupaj nog in zadnjice! Vaje VEDNO izvajajte le na 

suhem in ne počnite tega med uriniranjem, da ne izzovete dodatnih 

komplikacij.

Vaš  VSAKODNEVNI PROGRAM vaj za mišice medeničnega 

dna bo vseboval:

1. Vaje za vzdržljivost – stiske, ki jih daj časa zadržite (začetna 

težavnostna stopnja!)

2. Vaje za moč – hitre stiske

In kako si sestavite program vaj za mišice medeničnega dna?
Program vaj sestavimo z namenom postopnega izboljšanja 

moči in vzdržljivosti mišic medeničnega dna. Potrebno je ugo-

toviti, v kakšni kondiciji se nahajajo vaše mišice medeničnega 

dna, da boste lahko določili začetno težavnostno stopnjo.

1. Vaje za vzdržljivost:

Stisnite mišice medeničnega dna, kot ste se naučili in stisk zadrži-

te kolikor dolgo lahko (največ 10 sek).

Koliko sekund ste lahko zadržali stisk?
______ sekund

Sprostite mišice in počivajte 4 sekunde. Nato ponovite postopek: 

stisnite, zadržite in sprostite – tolikokrat kolikor zmorete ( največ 

do 10 krat).

Kolikokrat zaporedoma ste lahko ponovili ta postopek?
______ ponovitev

Npr. 5 sekund   6 ponovitev

Na primer: če ste uspeli stisk zadržati 5 sekund in to ponoviti 

6-krat, je to vaša začetna težavnostna stopnja.

Poizkušajte ponoviti vašo začetno težavnostno stopnjo vaj 4 do 6 

krat na dan. Z redno vadbo se bodo vaše mišice okrepile in vaša 

težavnostna stopnja se bo spremenila.

 Npr. 7 sekund  8  ponovitev.

Na primer: če boste čez čas uspeli stisk zadržati 7 sekund in to 

ponoviti 8 krat, bo to  vaša nova začetna težavnostna stopnja.

Na ta način boste povečali vzdržljivost vaših mišic. To pomeni, 

da boste lahko dalj časa držali stisk in ga večkrat ponovili.

Pomembno pa je tudi, da so vaše mišice sposobne hitro reagi-

rati, ko kašljate, kihate, se smejite, ko skačete in telovadite, zato 

morate izvajati tudi vaje za moč MMD:

2. Vaje za moč

Izvedite osnovno vajo za mišice medeničnega dna, toda sti-

snite in dvignite bolj močno, nato sprostite. To se imenuje 

hitri stisk, ki omogoča, da so vaše mišice sposobne hitro rea-

girati ko kašljate, kihate ipd.

Koliko stiskov ste naredili?
_____ponovitev

Cilj je povečati to število stiskov do 10.

Vsak dan poizkušajte ponoviti vašo začetno težavnostno sto-

pnjo vaj in hitre stiske 4 –6 krat.

Da bi povečali moč in vzdržljivost mišic medeničnega dna, 
je potrebno izvajati vaje vsak dan 3-6 mesecev. Da bi ohra-
nili in vzdrževali to moč, pa je potrebno izvajati vaje vse 
življenje. 

V Termah Dobrna smo v povezavi z Zdravstveno fakulteto in 

Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani organizirali stro-

kovno usposabljanje naših fi zioterapevtov za izvajanje strokov-

no izpopolnjene in uspešno zaokrožene celostne rehabilitacije 

konzervativnega zdravljenja urinske inkontinence, ki temelji na 

individualnem pristopu ter vaginalnem pregledu pri kontinenč-

ni fi zioterapevtki, kar poda glavne smernice obravnave za vsako 

posameznico posebej. Tako imamo možnost strokovno in po 

najnovejših metodah pomagati pozdraviti ali vsaj olajšati to na-

dlogo sodobnega časa.

Vir: Vir: Ščepanovič, FT postopki za zdravljenje UI, Lj.,2009

Patricia Goubar, dipl.fi ziot., vel.svet.

Vodja centra za fi zioterapijo 

in balneoterapijo,

Vodja Hiše na travniku

ZDRAVO ŽIVLJENJE
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Intenzivne pevske vaje mladinskega pevskega zbora

V petek,14. marca, smo se pevke mladinskega pevskega zbora 

odpravile na intenzivne pevske vaje v Celje, na Jožefov hrib. Naj-

prej smo se malo upevale, nato pa smo kar hitro začele z resnim 

delom. Po dveh urah smo imele malico in kratek odmor.  Zatem 

smo nadaljevale s petjem do enih, ko je prijetno zadišalo po 

opoldanskem obroku. Po kosilu smo pesmi le še ponovile. Ve-

sele smo bile, da smo prej tako pridno delale, saj nam je ostalo 

veliko prostega časa pa še lep in sončen dan je bil. Devetošolke 

smo na igrišču za nove pevke, šestošolke, pripravile tradiciona-

len krst in jih s tem sprejele v zbor. Ubožice so bile  pred krstom 

čisto prestrašene, nato pa prijetno presenečene in zadovoljne. 

Zatem smo še nekaj ur uživale na soncu, igrale odbojko in pre-

pevale pesmi. Okoli šestih smo se kar precej utrujene odpravile 

proti Dobrni. 

 Mija Hrovat, 9. razred

Turizmu pomaga lastna glava in turistično 
raziskovalna naloga POJDI Z MENOJ   
Turistična zveza Slovenije je 

letos pripravila že 28. festival 

Turizmu pomaga lastna glava 

na temo  NA ZABAVO V NARA-

VO.  Cilj letošnjega festivala je 

bil, da mladi v svojem okolju 

pripravimo dogodek v naravi, 

namenjen našim vrstnikom, 

predvsem tistim, ki živijo v 

mestu. Gre torej za pripravo 

programa za dvodnevni iz-

let, ki vključuje eno nočitev.                                                                                                                                     

Članice turističnega krožka 

smo se pod mentorstvom ge. 

Sonje Špegel prijavile za so-

delovanje v tem projektu in 

oblikovale turistično nalogo z 

naslovom Pojdi z menoj. Gre 

za program za dvodnevni iz-

let, kjer bi naši 'mestni' vrstniki 

spoznali in doživeli naš doma-

či kraj, se zabavali brez mobi-

telov, noč pa prespali v šotoru 

ali na seniku.

Mladi imamo radi vse, kar se 

sliši zanimivo in presenetljivo, 

morda tudi skrivnostno in celo 

adrenalinsko. Radi smo na pro-

stem, se družimo, 'športamo', 

veselimo, preizkušamo,  za-

bavamo oz. se preprosto radi 

imamo 'fajn'. Zato smo članice 

turističnega krožka preuči-

le možnosti, kaj vse nam naš 

kraj ponuja in kaj bi pritegni-

lo naše vrstnike. Najprej smo 

ugotavljale, kako je v Dobrni 

poskrbljeno za razvedrilo in 

šport, nato pa pregledale kra-

jevno naravno in kulturno de-

diščino. Ker je naloga zahteva-

la tudi organizacijo prehrane 

in nočitve, smo pripravile se-

znam ponudnikov teh storitev. 

Po pregledu vsega, kar nam 

naš domači kraj ponuja, smo 

s pogovori z vrstniki poskuša-

le ugotoviti, kaj je tisto, kar jih 

vabi in kaj bi si želeli doživeti. 

Na podlagi teh informacij smo 



št. 62 / 2014 69

ŠOLSKI KOTIČEK

sestavile program za dvodnev-

ni izlet, ki bi se zgodil ob koncu 

šolskega leta, ko so šolske skrbi 

že mimo. 

Goste bi v centru Dobrne sprejeli 

škrat Vitko in vodniki, nato pa bi 

se s turističnim vlakcem popelja-

li do jame Ledenice, kjer bi se v 

prijetni senci z igro spoznavanja 

dobro spoznali. Sledil bi prijeten 

pohod po delu Anine poti do 

kmetije Marovšek, kjer bi prijazni 

domači pozno popoldne spre-

jeli goste in jim predstavili kme-

tijo. Sledila bi skupna priprava 

večerje in postavitev šotora. Po 

večerji pa bi lahko sodelovali pri 

opravilih na kmetiji (predvsem 

v hlevu) ali pa se podali nabirat 

polena za večerni taborni ogenj. 

Željni razvedrila bi se lahko pre-

izkusili v raznih igrah, in sicer v 

skakanju v vrečah, odbojki na 

travi, nogometu na travi, vleče-

nju vrvi in podobno. Ob 21.30 bi 

prižgali taborni ogenj. Ob tem 

bi si pripravili palice, penice, ja-

bolka in krompir za pečenje. Ob 

kitari bi kakšno zapeli, si pekli 

prigrizke, se pogovarjali in se 

zabavali. Večerna toaleta bi po-

tekala na prostem, saj bi bil ob 

piknik prostoru pripravljen tuš 

in umivalnik na prostem. Okrog 

23.00 bi se prijetno utrujeni  od-

pravili spat v šotor ali pa na senik.                                                                                                                        

Sredi noči bi poskrbeli za adrena-

linsko preizkušnjo – zaslišali naj 

bi se posneti glasovi divjih živali, 

lomljenje vej ipd. Okrog šestih 

zjutraj bi se zaslišalo trobljenje z 

rogom – znak za to, da morajo 

animatorji  vstati in poskrbeti za 

zajtrk, in sicer zeliščni čaj, mleko, 

kruh,  namaze,  marmelado,  pa-

šteto; vse pripravljeno doma, na 

kmetiji. Po zajtrku bi se nekateri 

preizkusili v peki kruha in pripra-

vljanju namazov, nekateri pa bi 

se odpravili na orientacijski po-

hod do Kamšakovega vrha, kjer 

bi bilo poskrbljeno za malico, 

oddih, nato pa  tudi za ježo ko-

njev. Okrog 12. ure bi se z lojtrni-

kom vrnili do kmetije Marovšek. 

Po kosilu bi verjetno ostalo nekaj 

časa za poležavanje v hladni 

senčki, nato pa bi bilo potrebno 

pospraviti svojo prtljago, saj bi 

se okoli 14.30 po delu Anine poti 

odpravili nazaj proti dolini. To 

bi bil prijeten sprehod po gozdu 

vse do Hudičevega grabna, blizu 

katerega bi si v soteski privoščili 

skakanje v potok, kopanje, tudi 

kakšno 'blatno' igro ali pa samo 

poležavanje na soncu v objemu 

skal in dreves. Med 18.00 in 18.30 

bi nas turistični vlakec odpeljal 

nazaj proti Dobrni. Po obisku 

slaščičarne Jagoda bi se okrog 

osmih zvečer poslovili. 

V turistično raziskovalno nalogo 

je bilo potrebno vključiti tudi pro-

moviranje, zato smo izdelale le-

tak oz. prijavnico za prijavo preko 

facebook-a. Načrtovati smo mo-

rale tudi vse sodelujoče, pripo-

močke, stroške idr. Nalogo smo 

oddale 31. januarja, na turistični 

stojnici pa smo se  predstavile 10. 

aprila v Mercatorjevem centru v 

Velenju. Stojnica je predstavljala 

našo nalogo in seveda značilno-

sti našega kraja. V sodelovanju 

s Turističnim društvom Dobrna 

smo oblikovale 'zeleno' stojnico, 

kjer smo predstavljale poseb-

nosti našega kraja, kot so naše 

ime, dvestoletni zdraviliški park, 

zeleno okolje … Obiskovalcem 

pa smo ponujale domač čema-

žev namaz, čemažev kruh, čaj iz 

Dobrne idr. Za pomoč pri obliko-

vanju stojnice se zahvaljujemo 

Termam Dobrna, ZTŠK Dobrna, 

ge. Vidi Razgoršek in še posebej 

Turističnemu društvu Dobrna in 

ge. Mariji Deu Vrečer. 

Projekt smo zaključili s prido-

bljenimi novimi  dragocenimi 

izkušnjami ter s srebrnim pri-

znanjem.

Članice turističnega krožka

Mentorica: Sonja Špegel

Spuščanje gregorčkov – Pozdrav pomladi
V torek, 11. 3. 2014, na predvečer gregorjevega , mo učenci 5. 

razreda spustili »luč po vodi«. Ob 18.05 smo se zbrali pred šolo. 

Skupaj smo odšli v učilnico in vzeli vsak svojega gregorčka – pi-

sano hišico, ki smo jo izdelali sami. Jaz sem popestril ta večer s 

harmoniko. Ob 18.30 smo v zdraviliškem parku najprej v hišicah 

prižgali svečke, nato pa začeli drug za drugim previdno spuščati 

gregorčke. Ko sem spremljal svojega ob strugi Topličice, sem kar 

pozabil igrati na harmoniko, saj sem gledal, kje je moj gregorček. 

Navijali smo vsak za svojega, saj je vsak želel, da je njegov gre-

gorček prvi. Včasih smo bili žalostni, ko se je naš gregorček kam 

zataknil, vendar so ga spretni gasilci rešili. Ko so vsi gregorčki 

prispeli na cilj, so jih gasilci pobrali iz vode in odnesli smo jih 

lahko domov. Tega  dneva ne bom nikoli pozabil.

V imenu 5. razreda in razredničarke se zahvaljujem vsem obisko-

valcem; letos jih je bilo veliko. Še posebej hvala gasilcem, ki ste 

že četrto leto zapored pomagali pri izvedbi prireditve. 

Se vidimo naslednje leto, na predvečer gregorjevega. 

Blaž Gerl, 5. r.

Mentorica: Irena Delčnjak S.
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Eko dan

V sredo, 16. aprila, smo učenci od 6. do 9. razreda imeli v šoli EKO 

dan. Vsak razred je dobil navodila in se podal na terensko delo.

Pravijo, da za vsako bolezen rož'ca raste, zato so šestošolci spozna-

vali zdravilna zelišča v okolici Dobrne. S pomočjo zeliščark Vide Raz-

goršek in Marinke Brecl so nabirali in spoznavali zdravilna zelišča, 

njihove zdravilne učinke in načine priprave. Spoznali so tudi meša-

nico zelišč za Čaj iz Dobrne, se ogreli z dobrim in zdravilnim čajem 

ter se posladkali s piškoti. Kljub vetrovnemu vremenu so preživeli 

zanimiv in poučen dan.

Sedmošolci so spoznavali življenje v celinskih vodah. Del raziskova-

nja in spoznavanja je potekal v razredu, del pa na terenu. Tako so 

si učenci v prvem delu ogledali fi lm o mokriščih in njihovem po-

menu za ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem dvoživk. 

Obiskali so bližnje ribnike in tako spoznavali življenje v ribniku in ob 

njem. Najdlje so zadržali pri najlepše urejenem ribniku v Lokovini, 

kjer jih je sprejel g. Štefan Pohajač in jih seznanil z obnovitvijo ribni-

ka in vrstami rib, ki živijo v njem. Pokazal je tudi primere preparira-

nih rib, ki živijo v ribniku. To so: ščuka, amur, krap, som …

ŠOLSKI KOTIČEK

8. razred se je razdelil v dve skupini. Prva skupina je odšla na te-

ren. Ob potoku smo dobili učne liste. Morali smo izmeriti tempe-

raturo zraka in vode. Nato smo si obuli škornje in čofotali v vodi, 

da bi izmeriti globino in širino potoka ter hitrost toka. Ker pa je 

bilo mrzlo, smo ostali del učnega lista rešili na toplem v razre-

du. Druga skupina pa je medtem ustvarjala v literarni delavnici. 

Najprej so poslušali Gregorčičevo pesem Soči, potem pa smo 

zavihali rokave in začeli pisati in risati na temo vode. Risali smo 

stripe, sestavljali horoskope, igre, pesmi ... Nekateri so pisali o izu-

mu časovnega stroja in potovali v času. A vse delavnice so imele 

nekaj skupnega – vodo. Preden so se skupine zamenjale, smo 

imeli malico. Dan je bil zabaven in sproščen.                                                                                                                  

Devetošolci so se odpravili v Velenje, kjer so si najprej ogleda-

li Muzej premogovništva. Pred vstopom smo dobili 'knapovsko 

mal'co' in 'knapovsko' zaščitno obleko. Z dvigalom smo se spu-

stili kar precej globoko pod površje, kjer nas je vodič popeljal po 

muzeju. Spoznali smo delo 'knapov', njihove pripomočke, zave-

tnico Barbaro ter tudi simulacijo nesreče. Del poti smo se pope-

ljali z vlakcem. Bilo je zelo zanimivo. Po ogledu smo se odpravili 

na Erico, kjer so nam predstavili premogovništvo v Šaleški dolini, 

njegov razvoj in posledice. Največje vidne posledice, tj. tri jezera, 

smo si med sprehodom tudi ogledali.

Novinarski krožek 

Mentorica: Sonja Špegel

Tehniški dan – živimo varno
V četrtek, 24. 4. 2014, je na naši 

šoli potekal celostni tehniški 

dan. Najprej je v matičnih učil-

nicah potekala razredna ura, 

kjer smo se pogovorili o po-

menu evakuacije, evakuacij-

skem načrtu ter zbirnem me-

stu. Pregledali smo tudi načrt 

evakuacijske poti. Ob znaku za 

evakuacijo smo vsi čim hitreje 

in previdno zapustili šolo in se 

zbrali na določenem zbirnem 

mestu. Razredniki ali razredni 

predstavniki so nas prešteli in 

vodji evakuacije sporočili šte-

vilo. Zatem so nas gasilci poz-

dravili in nam predstavili reše-

vanje gasilca skozi okno.

Ko smo se vrnili v razrede, 

smo se pogovorili o življenju 

brez elektrike, nato pa malica-

li. Sledilo je delo po razredih.  
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ŠOLSKI KOTIČEK

Učenci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje iz 

matematike (od leve): Vanessa Vrečič, 8. r., 

Iztok Kravos, 7. r. in Sara Božnik, 8. r. 

Prvošolci so se v delavnici z  

naslovom Jurčku bomo po-

magali pogovarjali o pomoči, 

drugošolci pa v delavnici Halo 

113 o raznih nesrečah in o 

tem, kaj moramo povedati, če 

kličemo na številko 113. Četr-

tošolci so se pogovarjali o na-

ravnih nesrečah, petošolce pa 

so obiskali kinologi. Šestošolci 

so spoznavali spletno ustraho-

vanje in etiko, sedmošolci pa 

varno rabo facebook-a. Osmo-

šolci so spoznavali teoretične 

osnove in praktično izvedbo 

prve pomoči. Devetošolci so 

po skupinah pripravljali pred-

stavitve na temo Jaz in moj 

odnos do tobaka, alkohola in 

droge. Ob koncu smo vsi uži-

vali v  predstavitvi policije.

Novinarski krožek

Mentorica: Sonja Špegel

Praktično delo pri predmetu Poskusi v kemiji
Izdelava naravnega mila je lahko tudi zabavna

Ali veste, da so prvi zapisi o 

recepturi mila stari okoli 4500 

let? 

Še pred njegovim odkritjem 

so se Grki včasih umivali s kosi 

gline, peska, plovca in pepela. 

Nato so se obilno namazali z 

rastlinskimi olji, ki so jih skupaj 

z nesnago zdrgnili s telesa.

Si lahko danes predstavlja-

te kaj takega? Verjetno se je 

prav zato začela industrijska 

proizvodnja mil, a ker so ta 

polna barvil, konzervansov in 

kemikalij,  smo se devetošolke 

in devetošolec odločili, da se 

bomo naučili, kako lahko milo 

iz naravnih sestavin izdelamo 

kar doma. 

24. aprila smo se odpravili v 

Center za usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna, kjer nas je 

ga. Čerenak vodila skozi posto-

pek priprave naravnega mila. 

Še preden smo milo sploh za-

čeli izdelovati,  smo si morali 

nadeti rokavice, predpasnik 

in masko, zato smo izgledali 

smešno, v to pa se lahko pre-

pričate tudi sami, in sicer na 

spletni strani OŠ Dobrna, kjer 

najdete fotografi je.  

Med izdelavo mila smo se sre-

čali tudi z lužnim kamnom, ki 

je zelo jedek, če pa pride v stik 

z očmi lahko povzroči  tudi 

slepoto. Izvedeli smo še mar-

sikaj in se hkrati zelo zabavali. 

Če želite, poskusite tudi vi, 

upam, da se boste zabavali 

vsaj toliko kot smo se mi. 

Petra Ramšak, 9. razred                                                                 

 Mentorica:  Zdenka  Velečič

Poročilo o tekmovanju iz matematike
V soboto, 12. 4. 2014, se je za-

ključilo letošnje tekmovanje iz 

matematike.

Šolsko tekmovanje za brona-

sto Vegovo priznanje je bilo 

že 20. marca. Sodelovalo je 

kar 119 učencev od prvega do 

devetega razreda, osvojenih 

pa je bilo  47 bronastih Vego-
vih priznanj. Od tega je bilo 

podeljenih kar 36 priznanj na 

razredni stopnji  in 11 na pred-

metni stopnji.

Najboljši učenci zadnje tria-

de so se uvrstili na področno 

OŠ v Braslovčah. Zelo so nas 

razveselili s svojim uspehom, 

saj smo se vrnili z DVEMA 
ZLATIMA PRIZNANJIMA.  Zla-
ti Vegovi priznanji sta osvojili 
Sara Božnik in Vanessa Vre-
čič, kar je res izjemen uspeh.
Vsem dobitnikom priznanj is-

kreno čestitamo in jim želimo 

še naprej obilo užitkov ob tre-

nju matematičnih orehov.

Učiteljice na razredni stopnji ter 

mentorici 

Martina Jovan in Marija Boršič

tekmovanje, ki je bilo 2. aprila 

na 1. Osnovni šoli v Celju. Na-

ših 6 tekmovalcev se je resnič-

no izkazalo, saj so vsi osvojili 
SREBRNA VEGOVA PRIZNA-
NJA. To so bili: Iztok Kravos in 

Patricija Ramšak iz 7. razreda, 

Sara Božnik in Vanessa Vrečič 

iz 8. razreda ter  Laura Čerenak 

in Mija Hrovat iz 9. razreda. 

Naši najboljši trije tekmovalci 

s področnega tekmovanja : Iz-

tok, Sara in Vanessa pa so nas 

zastopali še na državnem tek-
movanju, ki je bilo 12. 4.  na 
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Tretješolci na plavalnem tačeju
Tudi letos smo imeli učenci 3. razreda plavalni tečaj v Celju, v 

pokritem bazenu na Golovcu. Na plavalnem tečaju nam je bilo 

najbolj všeč:

 skakanje v vodo (Tina, Nina, Gašper, Tarik, Gaber, Gal, Špela, 
Kevin, Tasja, Maruša, Vika)

 igre v vodi (Blaž, Luka, Gašper, Tarik, Gaber, Gal, Kevin, Alex, 
Benjamin)

 padanje v vodo kot domine (Nina, Tarik, Špela)
 plavanje v velikem bazenu (Luka, Tarik, Tasja, Benjamin, Vika)
 10-minutno plavanje v velikem bazenu (Anej, Maša)
 prijazni plavalni učitelji (Tjaša, Tasja)
 vaje za pravilno plavanje (Tjaša, Janez)
 plavanje različnih stilov (Maša, Žiga, Maruša)
 predstavitev za starše (Jure)
 žoganje v vodi (Gal, Alex, Žiga)
 reševalne vaje (Špela, Maruša)
 potapljanje (Alex)
 učenje nekaj novega (Janez).
Zahvaljujemo se tudi Občini Dobrna, ki nam je fi nančno poma-

gala, da smo se lahko vsi udeležili plavalnega tečaja.

Učenci in učenke 3. r.

Mentorica: Terezija Audič

ŠOLSKI KOTIČEK

Zdrav življenjski slog na OŠ Dobrna

Šolsko leto 2013/2014 se približuje koncu in s tem se zaključuje 

letošnji projekt Zdrav življenjski slog na OŠ Dobrna, za katerega 

resnično upamo, da se bo v prihodnjem šolskem letu nadalje-

val. Učenci in učenke OŠ Dobrna so v letošnjem letu spoznali 

veliko število novih, nekaterim še neznanih športnih panog. V 

mesecu januarju in februarju smo na novo spoznali in se naučili 

voziti z monokolesi ter hoditi po vrvi - slackline, v marcu smo na 
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temo Slovenski olimpijci izdelali športne maske, se naučili peti 

in plesati ter se udeležili pustne povorke. V spomladanskih me-

secih smo se ob vikendih odpravili na pohod po različnih pla-

ninskih poteh, se preizkusili v paintball-u, rolanju ter na Celjski 

koči obiskali čisto na novo zgrajen pustolovski park. Do konca 

šolskega leta imamo namen obiskati Adrenalinski park Betnava 

v Mariboru, se udeležiti največjega družinskega kolesarskega 

dogodka v Sloveniji ter se s kajaki spustiti po reki Savinji. Me-

nim, da smo s projektom Zdrav življenjski slog veliko pridobili. 

Otroci so športno aktivni vsak dan, prav tako med vikendi in 

počitnicami, spoznavajo nove športe in doživijo veliko novega.

Sara Kokotec,

vodja projekta

ŠOLSKI KOTIČEK

Medobčinsko prvenstvo v krosu za osnovne šole
16. 4. 2014 je bilo na Kladivarju v Celju medobčinsko prvenstvo 

v krosu za osnovne šole.

V naši ekipi je bilo 14 učencev. Najuspešnejša je bila Deja Ada-

mič, ki si je med učenkami letnika 2001 pritekla odlično drugo 

mesto in srebrno medaljo. Iskrene čestitke. Zelo uspešna je bila 

tudi Špela Novak iz 6. razreda, ki se ji je medalja izmuznila v za-

dnjih metrih in je zasedla četrto mesto v kategoriji deklic letnika 

2002. Tudi drugi učenci in učenke so dali vse od sebe. Čestitke 

vsem za borbenost.

Atletika, MAP, VAP, 8.  5.  2014, Kladivar Celje
Ekipo OŠ Dobrna je predsta-

vljalo 43 učenk in učencev. Do-

segli so odličen ekipni uspeh. 

Iskrene čestitke vsem tekmo-

valcem. Še posebej uspešni 

so bili nekateri učenci, ki so v 

svoji disciplini osvojili meda-

lje: Tilen Smole, srebrna, 60 m, 

MAP, Kristan Dejan, bronasta, 

višina, MAP, Adamič Deja, zla-

ta, 300 m, MAP, Štimulak Žan, 

srebrna, višina, VAP, Stropnik 

Rok, zlata, 300 m, VAP, Klemen 

Močenik, bronasta, 300m, VAP, 

štafeta 4x100m - fantje (Žan 

Štimulak, Klemen Močenik, 

Alen Oblak, Boštjan Medved), 

zlata, VAP, Sara Felicijan, bro-

nasta, 60 m, VAP, Julija Flis, sre-

brna, krogla, VAP, štafeta 4x100 

m - dekleta (Sara Felicijan, 

Julija Flis, Ula Pihler, Deja Ada-

mič), bronasta, VAP. Na spodnji 

povezavi si lahko pogledate 

vse rezultate: http://www.

timingljubljana.si/rezultati.

aspx?IDtekme=2477&tip=E. 

Nevenka Tratnik, 

športna pedagoginja
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Obiskala nas je pomlad
Družinsko obarvan marec 

smo v naš vrtec priklicali s  po-

močjo pustnega rajanja v vseh 

oddelkih. Starejši otroci so se 

maskirani sprehodili do hote-

la Vita, kjer so se predstavili in 

razveselili njihove goste. Tako 

smo pregnali zimo in v naš 

kraj priklicali pomlad. 

V vseh oddelkih smo večjo 

pozornost namenili spozna-

vanju  različnih tipov družine, 

družinskih članov in sorod-

stvenih vezi. V 2. oddelku so 

otroci s pomočjo staršev obli-

kovali plakate svoje družine, 

ob katerih so se vsakodnevno 

pogovarjali, opazovali fotogra-

fi je, …    

S pomočjo otrok smo za ma-

mice v vseh oddelkih izdelali 

darilo. V 5. in 6. oddelku so pri-

pravili nastop ob materinskem 

dnevu v Kulturnem domu 

Dobrna, v 4. oddelku pa so iz-

vedli delavnico, kjer so otroci 

in očetje za mamice pripravili 

Maske  pred hotelom Vita

drobtinice iz vrtca
presenečenje, v zahvalo za so-

delovanje pa so od otrok pre-

jeli majhno pozornost. 

V  6. oddelku so se pogovar-

jali tudi o poklicih. V vrtcu so  

izdelali plakat o poklicih, ki 

jih otroci poznajo. Narisali so, 

kaj bodo po poklicu, ko bodo 

veliki. S pomočjo staršev  so 

doma pripravili plakat o po-

klicu, ki ga opravljata starša. 

Plakate so otroci v vrtcu tudi 

predstavili. 

Povabili so nekaj staršev, da 

pridejo v vrtec in podrobneje 

predstavijo svoj poklic. Tako 

so spoznali poklic reševalca, 

fi zioterapevtke, policista, fri-

zerke, vojaka in mizarja. Kot 

edina skupina vrtca, ki je osta-

la v šolskih prostorih, so se 

otroci udeležili vaje evakuaci-

je. Ogledali so si tudi  gasilska 

avtomobila.

Otroci drugega starostnega 

obdobja pa so si ogledali tudi 

nekaj lutkovnih predstav v  

kulturnem domu,, kjer so po-

tekale Lutkarije in vragolije. 

Ob vselitvi v nov vrtec smo 

bili vsi navdušeni in otroci so 

že prvi dan polni pričakovanj 

pogumno raziskovali nove 

igralnice in igralne kotičke. Da 

pa so bili prvi dnevi v novem 

vrtcu še prijetnejši, so strokov-

ni delavci vrtca otrokom za 

dobrodošlico zaigrali lutkovno 

igrico z naslovom: Nagajivi in 

domišljavi želodek.  Za sceno 

pa so poskrbeli otroci 5. in 6. 

oddelka. Predstave so se ude-

ležili tudi učenci 1. razreda. 

Ker pa se vsi zavedamo, kako 

pomembna je skrb za čisto 

okolje, smo nemalo pozor-

nosti namenili osveščanju o 

pravilnem ločevanju odpad-

kov, saj smo na sprehajalnih 

poteh opazili  kar  nekaj smeti 

in odpadkov. Tako smo se  vsi 

pogovarjali o pomenu čistega 

okolja, s pomočjo staršev zbi-

rali odpadno embalažo, se z 

njo igrali in ustvarjali. Ločeva-

li smo odpadno embalažo, jo 

razvrščali v igralnicah ter bli-

žnji okolici in na daljših spre-

hodih poiskali EKO otoke.  3. 

skupina  se je sprehodila tudi 

do čistilne naprave. Prav tako 

smo se učili varčevati z vodo, 

elektriko in papirjem. V 1. In 2. 

oddelku pa smo imeli teden 

brez igrač. Izdelali smo si raz-

lične koše za smeti in odpadke 

pridno ločevali.  V 1. oddelku 

pa so iz odpadne embalaže iz-

delali ropotuljice. Igrali so se z 

vodo (poskusi- kaj plava in kaj 

se potopi, obarvanje vode z 

različnimi barvami- opazova-

nje v plastenkah).

Sočasno smo se v vseh oddel-

kih seznanjali z delovanjem 

človeškega telesa in skrbi za 

zdrav način življenja. Tako so 

otroci doživljali posamezne 

dele telesa s poudarkom na 

čutilih za vid, sluh in tip. V 2. 

in 4. oddelku so pri dejavnosti 

» kaj se skriva v vrečki«  otroci 

s tipom opisovali in ugotavljali 

skrite predmete. Prav tako so 

s slušnim zaznavanjem pre-

poznavali različne zvoke skri-

tih predmetov (zadrga, ključi, 

selotejp, pretakanje vode, …). 

Pri igri na travniku so otroci 

samoiniciativno pričeli iskati 

predmete, ki proizvajajo raz-

lične zvoke (kamen ob ka-

Pogovori ob plakatih družin

Delavnica z očeti

 Predstavitev poklica

Ogled gasilskega avtomobila

Ogled lutkovne igrice: 

Nagajivi in domišljavi želodek

Koš za papir
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V mesecu maju so se preselili 

v nove, večje prostore. Igral-

nica je prostorna, v njej imajo 

različne kotičke , v katerih lah-

ko otroci uživajo v domišljijski 

igri. 

Tudi planinci ne počivajo. 

Kljub muhastemu vremenu 

so si ogledali črno kuhinjo pri 

Šumej na Brdcah nad Dobrno. 

Pevski zbor, ki ga obiskuje-

jo otroci 6. in 5. skupine, je v 

letošnjem  šolskem letu na-

stopal kar 10- krat (dvakrat v 

hotelu Vita, sodelovali so na 

šolski proslavi ob dnevu sa-

mostojnosti in enotnosti, ob 

kulturnem prazniku, peli so na 

valentinovem koncertu in ma-

terinskem dnevu v kraju, zapeli 

so pred trgovino Mercator, na 

reviji v Celju, koncertu šolskih 

zborov ter na uradni otvoritvi 

novega vrtca). Zbor obiskuje 

33 otrok, ki radi pojejo. 

V  juniju pa se letos prvič izvaja  

nadstandardni program, ki ga 

naš vrtec ponuja najstarejšim 

otrokom in sicer v CŠOD Ajda 

na Libeliški gori ( Občina Dra-

vograd).  Več o tem pa v na-

slednji številki glasila Dobrčan. 

Bliža se konec šolskega leta,  

vse daljši in toplejši dnevi  pa 

nas vabijo k počitniškim aktiv-

nostim, ki jih  otroci že nestr-

pno pričakujejo. 

     
   Za vrtec Dobrna pripravili: 

Mihaela Podrzavnik in Darija Fekonja

in travnika). V slopu projekta 

Mali sonček in Čigra smo v 

vseh oddelkih izvajali različ-

ne gibalne dejavnosti (Čigrini 

dnevi). 

Od 14. do 18. aprila je v bazenu 

Golovec potekal plavalni tečaj, ki 

so se ga udeležili otroci najsta-

rejše skupine. Vsak dan smo se 

z avtobusom odpeljali v Celje. V 

bazenu so se otroci z različnimi 

igrami prilagajali na vodo. Tako 

so zadnji dan lahko pokazali star-

šem, kako potopijo glavo v vodo, 

drsijo na vodi ter plavajo osnov-

no tehniko kravl. Nekaj časa je 

bilo namenjenega spontani igri 

med otroki ter igri z različnimi 

pripomočki. Ob zaključku so pri-

dobili bronastega, srebrnega ali 

zlatega morskega konjička.

DROBTINICE IZ VRTCA

men, palica ob palico, igranje 

na travo,  ...). V 4. oddelku so 

si izdelali še čutne posode 

(brivska pena, blatne obloge, 

koruzni zdrob z različnimi se-

meni, ki so bile prava atrakcija 

za otroke). Večina otrok je brez 

zadržkov položila roke v » ču-

tne posode«, kjer so gnetli, 

brskali, tipali, risali, drgnili roko 

ob roko, ploskali in opazova-

li, kaj se dogaja  s ponujenim 

materialom.

Otroke smo spodbujali k urav-

noteženi prehrani in gibanju 

ter pitju vode ali nesladka-

nega čaja. Ob negi svojega 

telesa smo  v vseh oddelkih 

skrbeli za temeljito in pravilno 

umivanje rok pred  jedjo in po 

njej, po uporabi sanitarij ter 

samostojnemu brisanju nosu. 

V 3. oddelku so izdelali plakat, 

kjer so otroci sortirali posame-

zne odpadke glede na materi-

al. Tako so natančneje spoznali 

zabojnike za papir, steklo, pla-

stiko in biološke odpadke. 

Tudi na teden zemlje nismo 

pozabili. Pripravili in uredili 

smo si EKO kotičke. Pri dejav-

nostih so otroci imeli precej 

možnosti lastne aktivnosti 

(igre z zemljo, presipavanje, 

sajenje, sejanje, zalivanje, …). 

Prva in 5. skupina sta nabirali 

zdravilna zelišča, jih sušili oz. 

razstavili na hodniku. Zbirali 

so recepte, se seznanjali z nji-

hovo uporabo, si pripravili čaj, 

zelenjavne namaze ter sirup iz 

smrekovih vršičkov. Prav tako 

so si v zeliščnem parku ogle-

dali zeliščni vrt.

2. in 3. skupina sta se preizkusi-

li tudi v kalitvi kalčkov. 

Veselili in rajali smo ob pra-

znovanju rojstnih dni.  

Toplejši dnevi so nas vabili v 

naravo, kjer smo spoznavali 

raznolik življenjski prostor ži-

vih bitij (obiski ribnika, gozda 

 »Čutne posode«

Ustvarjanje z odpadno embalažo

Priprava sirupa iz smrekovih vršičkov

Presajanje rastlin

Praznovanje rojstnega dne

Praznujemo

Vadbena ura

Vaje z žogami na terasi

 Igra v peskovniku

Plavalni tečaj
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Igre dobre volje
…. in leto je naokoli.

Zdi se kot da bi bilo včeraj, ko smo v Mariboru, na 38. igrah do-

bre volje, v enoletno last prejeli prehodno zastavo in se obveza-

li, da se prihodnje leto srečamo in družimo na Dobrni.

Kmalu po začetku šolskega leta smo se začeli pripravljati na ta 

dogodek. Uporabniki so me ustavljali na hodniku in spraševali, 

kdaj bodo igre. Bolj ko se je bližal april, več dela je bilo in upo-

rabniki so bili vedno bolj nestrpni.

S sodelavci smo izdelali rekvizite in sceno ter poskrbeli, da je 

bilo vse tako kot mora biti – popolno. 

Nato pa je končno prišel težko pričakovan dan. Uporabniki so 

bili  na trnih, saj so vedeli, da jih čaka dan poln zabave in druže-

nja s prijatelji. Tudi zaposleni smo hiteli urediti še zadnje nujne 

stvari pred pričetkom.

Vendar, ko se je dan prevesil v popoldne in je ura oznanila za-

četek iger, je izpuhtelo še tisto malo strahu in nervoze in vse je 

steklo super.

Z gotovostjo lahko trdim, da so se uporabniki imeli lepo. Stkali 

so nove vezi, krepili športni duh, pridno sodelovali, peli, plesali 

in v dobri družbi preživeli čudovito popoldne.

Ko pa vidiš nasmejane obraze uporabnikov, veš, da si storil nekaj 

lepega zanje in si lahko srečen in vesel tudi ti.

Na koncu smo si obljubili, da se prihodnje leto spet srečamo – 

tokrat na Ptuju.

Ob tej priliki bi se rada zahvalila vsem donatorjem, ki so omogo-

čili izvedbo iger, še posebej pa hvala za gostoljubnost g. Šteger-

ju, ki nam je dal na voljo šolsko telovadnico.

Tina Toman

Razstava izdelkov v Mercator centru v Celju
V predvelikonočnem času smo se že tretje leto zapored pred-

stavili Celjanom in drugim obiskovalcem nakupovalnih središč 

v našem lepem knežjem  mestu Celje. V Mercator centru Celje 

smo razstavili izdelke naših delavnic. Ročno narejeni, unikatni 

izdelki iz gline, ki so bili na ogled med 14.  in 24. aprilom, so v 

veliki meri povezani s praznikom velike noči. Poleg okrasnih vaz, 

skled  in drugih glinenih izdelkov, ki so krasili tri steklene vitrine, 

je bil poudarek razstave na pisanicah. Predstavili smo tri serije 

pisank. Seriji Fosil in Celtic sta narejeni po postopku visoko tem-

peraturne keramike. Prva po  navdihu kamnin, ki vsebujejo v 

preteklosti živeče morske organizme, druga po navdihu  spiral-
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ne ornamentike, ki je značilna za keltska ljudstva. Serija Sloven-

ska kulturna dediščina  se napaja z izročilom belokranjske kra-

silne umetnosti pisank, slovenske narodne noše ter  kroparskim 

umetnim kovaštvom. Promocijo smo obogatili tudi s postavi-

tvijo dvodnevnih prodajnih stojnic in prireditvijo, kjer so se z 

recitali, pesmijo in plesom predstavili člani dramske in folklorne 

skupine, ki poleg številnih drugih interesnih dejavnosti delujejo 

v našem centru.                                                                                                   

 Brigita Kuder

Akcija v parku 

Letošnja zima nam jo je pošte-

no zagodla s svojimi snežno 

ledenimi presenečenji, kar 

je še vedno vidno. Posledice 

zime je utrpel tudi park pred 

staro graščino, ki so ga naši 

uporabniki z veseljem upora-

le k delovni opremi in vnemi. 

Z njimi sta se pripeljala še dva 

mizarja, ki sta prenovila vse 

dotrajane klopi.  Družbo so 

jima delali trije naši fantje s čo-

piči in lakom v rokah, ki so vse 

klopi polakirali, da so dobile 

potrebno zaščito za vse bolj 

ekstremne vremenske razme-

re. 

Ker pa je petek najkrajši dan 

v tednu, smo zadnje ure na-

menili druženju ob odličnem 

golažu in igranju nogometa. 

Direktor OE Celje Zavaroval-

nice Maribor, g. Florjan Lorger, 

nam je za dokončanje preno-

ve in nakup novih igral v parku 

izročil velikodušno donacijo v 

višini 500 evrov. Donacije smo 

bili izredno veseli, prav tako pa 

tudi slastnega peciva, ki so ga 

za nas spekle zaposlene v Za-

varovalnici Maribor. 

Vsi, zaposleni in uporabniki, 

smo bili nad skupnim druže-

njem ob delu in zabavi zelo 

navdušeni. Gospa Kopitar pa 

bljali kot prostor prostočasnih 

dejavnosti, zabave in igre. V 

parku so bila, poleg številnih 

uničenih dreves, tudi dotraja-

na igrala in polomljene klopi, 

ki so čakale na novo preoble-

ko.  

Pred slabim mesecem dni smo 

prejeli klic gospe Nade Kopi-

tar iz Zavarovalnice Maribor, 

ki je izrazila željo, da bi zapo-

sleni v zavarovalnici v okviru 

družbeno odgovorne akcije z 

nami naredili nekaj družbeno 

koristnega in za nas pomemb-

nega. V prijazni ponudbi smo 

videli veliko možnost za uredi-

tev parka in igral. 

Na prvi pomladanski dan, v 

petek, 21. marca, nas je že 

zjutraj razveselil obisk petnaj-

stih zaposlenih Zavarovalnice 

Maribor, ki so  skupaj z naši-

mi uporabniki in zaposlenimi 

grabili, žagali, urejali zelenico, 

drevesa in grmovje. Poklonili 

so nam tudi njihove majice in 

kape, ki so se nam lepo poda-

mi je ob koncu srečanja zau-

pala, da bodo naša druženja 

postala vsakoletna, kar me je 

še posebno razveselilo.

Petra Žnidarčič, 

psihologinja
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Mednarodna izmenjava »Korak k samostojnosti«
V okviru projektnega dela 

smo v CUDV izpeljali projekt 

mladinske  izmenjave, ki ga je 

sofi nanciral evropski program 

Mladi v akciji. Gre za projekt 

mladih, v katerem je sodelo-

valo 16 mladostnikov iz Slove-

nije in Hrvaške, starih od 15 do 

25 let. 

S pripravami na projekt smo 

začeli konec preteklega leta 

in se bo zaključil do jeseni. Ak-

tivnosti smo združili pod ime-

nom Korak k samostojnosti in 

so se osredotočale na temo 

zaposljivosti mladih s poseb-

nimi potrebami. 

Želeli smo, da bi se udeleženci, 

naši učenci in učenci sorodne-

ga centra iz Šibenika, medse-

bojno informirali o možnostih 

zaposlitve po končanem šo-

Koroškem ter našo ustvarjalni-

co - galerijo Zvonček, kjer raz-

stavljamo izdelke uporabnikov 

Centra. V popoldanskem času 

smo zadostili potrebi po dru-

ženju. Realizirali smo željo go-

stov po aktivnostih na snegu, 

se kopali v termah, priredili 

tekmovanje v bowlingu. Lepe 

spomine imajo udeleženci 

na slovensko- hrvaški večer, 

ko so se predstavili s kulturo, 

nošo ter kulinariko Slovenije 

in Hrvaške. Vsak dan smo iz-

peljali krajše evalvacije. Ude-

leženci so svoje vtise vpisovali 

ali označevali svoje počutje v 

biltenu, ki so ga dobili na za-

četku projekta. Na zaključku 

smo opravili še zaključno eval-

vacijo. Priredili smo čajanko s 

plesom ter udeležencem po-

delili potrdila za sodelovanje v 

projektu Jouthpasse, v katerih 

so bile zapisane pridobljene 

kompetence. Slovo v soboto 

je bilo za nekatere udeležence 

ganljivo.

Kaj so povedali mladi?

Zapisali smo le nekaj njiho-

vih misli. Če povzamem: v 

projektu so se čutili koristne, 

pomembne; naloge so bile 

razdeljene, vsakdo je prispe-

val del sebe, spoznali so nove 

lanju, da bi izmenjali mnenja 

in vizije na temo lastne pri-

hodnosti, dela, zaposljivosti, 

samostojnosti in prispevanja 

v družbenem okolju, da bi se 

preskusili v nekaj prilagojenih 

delovnih okoljih, da bi prido-

bili in razvijali kompetence za 

javno nastopanje, da bi spre-

mljevalci izmenjali dobre pra-

kse glede zaposljivosti mladih 

z manj priložnostmi in da bi 

utrdili partnersko sodelovanje.

Glavni del projekta smo izvedli 

med zimskimi počitnicami, ko 

so prišli k nam gostje iz Šibe-

nika. Ob načrtovanju in uskla-

jevanju aktivnosti smo posku-

šali upoštevati želje gostov in 

vseh ostalih sodelujočih.  V 

dopoldanskem času smo iz-

vajali aktivnosti povezane z 

zaposlitvami – delo v delavni-

cah VDC in učnih delavnicah 

ter ekskurzije in oglede po-

vezane z zaposlitvami. Učenci 

so bili razdeljeni v tri manjše 

skupine in  so se preskusili v 

zaposlitvah v lesni delavnici, 

v tehnikah obdelave gline in 

ročnem izdelovanju papirja 

in voščilnic. Ogledali so si tudi 

dve enoti VDC CUDV Črna na 

prijatelje/prijateljice, učili so se 

besed v drugem jeziku. Na po-

dročju zaposlitev so se presku-

sili v različnih dejavnostih in iz-

razili navdušenje nad končnim 

izdelkom, spoznali so še druge 

delavnice oz. VDC, se seznanili 

z nevarnostmi pri delu in pre-

ventivnim obnašanjem.

Namen projekta je bil dose-

žen. Mladi z motnjo v dušev-

nem razvoju so razmišljali o 

svoji prihodnosti, željah glede 

zaposlitve in priložnostih zase. 

Bolj si predstavljajo možno-

sti zase po zaključku šolanja. 

Spoznali so priložnosti za za-

poslovanje v obeh državah. 

Izrazili so skrbi in pomisleke 

glede zaposljivosti oseb z 

motnjo v duševnem razvo-

ju in priložnosti na trgu dela. 

Vrstnikom so predstavili svojo 

kulturo in spoznali njihovo. 

Okrepili so svoje kompetence 

(jezikovne, socialne, tehnič-

ne.) Strokovni delavci so delili 

izkušnje in mnenja na izbrano 

temo. Projekt smo predstavili 

širši strokovni javnosti na izo-

braževalnih dnevih specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov 

aprila v Portorožu. 

Bojana Lipičnik, 

koordinatorica projekta
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Letovanje v Tolminu
Juhej, na letovanje gremo! Tokrat v Tolmin. Da spoznamo Slo-

venijo, da se naučimo novih stvari, da vidimo mnogo lepot, se 

naužijemo svežega zraka in da se tudi »pomerimo« v kakšnem 

športu. Pa seveda tudi zaradi tega, da nam je lepo in uživamo. 

Pripravili smo natrpan program, kajti to so kraji, kamor nas pot 

ne zanese pogosto, pa toliko lepega je tam. 

V CŠOD Soča so nas pričakali prijazni in ustrežljivi gostitelji in 

nam dodelili celotno pritličje. Krasno, saj stopnic imamo že 

doma vrh glave. Hitro smo si pripravili sobe, pojedli kosilo in 

odhiteli novim dogodivščinam naproti. Peš smo mahnili do so-

točja Tolminke in Soče, posedeli na plaži, ki je lepša od vseh na 

Karibih. Preizkusili smo temperaturo vode, ki je bila, brrr, pov-

sem neprimerna za kopanje. Sprehodili smo se še po okoliških 

poteh, mimo nemške kostnice pa vse do Tolmina, kjer smo si 

privoščili okrogel in mrzel posladek. Zvečer smo kar popadali 

v postelje.

Naslednji dan smo se kar malce prestrašeni zazrli v nebo in raz-

mišljali, če bo vreme zdržalo. Seveda bo! Še sonce smo ime-

li! Že zjutraj nas je na Mostu na Soči pričakala ladjica Lucija s 

kapitanom Dejanom na čelu. Ta nas je zabaval in nam pove-

dal zgodbo o nastanku jezera. Njegovo zgodbo. Gre pa takole: 

Strašni zmaj je ugrabil prelepo princeso in jo skril v rov v skali. 

Ta je bila tako žalostna, da je jokala in jokala, dokler niso njene 

solze napolnile jezera. Rešil jo je princ z belo ladjo, lep, močan, 

pameten in bogat. Seveda sta se poročila in še dandanes z ve-

likim veseljem prevažata turiste 

po smaragdnem jezeru. Ja, ko 

bi le bilo čisto tako. V resnici pa 

je jezero nastalo zaradi zajezi-

tve za potrebe hidroelektrarne. 

Prijazni kapitan nam je vsem, 

ki smo želeli, ponudil krmilo 

in vsakdo je lahko bil za hip 

veliki kapitan bele Lucije. Po 

vožnji nam ni bilo do lenarje-

nja, zato smo šli do razgledne 

točke nad Mostom na Soči, 

potem pa še navzdol, kjer smo 

si osvežili grlo in počivali pred 

popoldanskim turističnim športnim podvigom. Po zelo kratkem 

popoldanskem počitku smo se sprehodili po tolminskih koritih 

vse do Hudičevega mostu, daleč nad reko. Nekateri smo bolj, 

drugi malo manj pogumno opazovali lepote narave. Na koncu 

smo ugotovili, da je bilo vse »hudičevo«: lepo, strmo, temno …  

Kljub temu da smo bili že precej utrujeni, nas je mikal grad, ki se 

je mogočno dvigal nad nami. Hribu, na katerem stoji, pravijo Ko-

zlov rob. Ime pove kar dosti. Pa smo šli. Bilo je zavito in strmo, pa 

samo pešpot je vodila do cilja. Mi smo komaj nesli sami sebe, kaj 

pa včasih, ko so nosili do gradu vse potrebno kar peš ali pa so s 

kakšnim ubogim oslom tovorili težka  bremena. Ampak mi smo 

zmagali. Z lahkoto smo osvojili vse cilje in se naužili premnogih 

lepot. Zvečer smo zopet kar padli v postelje.

Tretji dan je bil bolj ležeren. No, več smo opazovali skozi okna 

avtomobila. Ampak pot skozi ovinke ni bila ravno lahka in vsa 

čast našima odličnima šoferjema. Ogledali smo si rojstno hišo 

Simona Gregorčiča v Vrsnem in se sprehodili do slapa Kozjak. 

Slap je čudovit, pot do njega malo manj, zato so slap videli le 

tisti najbolj pogumni. Splačalo se je! Poznate pesem Čin, čin, 

čin Drežnica? No, ni nastala kar tako. Ogledali smo si tudi vas, 

ki si je prislužila mesto v pesmici. Res čudovito. Po polnjenju 

želodčkov smo nadaljevali pot do znamenitega turističnega 

kraja Bovec, od tam pa še do enega sotočja, sotočja Lepene in 

Soče ter soških korit. Prekrasno! Posedeli in pomalicali smo pod 

zasneženimi  vršaci v popolni tišini narave. Ta mir in spokojnost 

smo malce zmotili, saj smo bili vsi zelo dobre volje in razigrani. 

Pot nas je vodila še do Kobarida, kjer imajo odličen sladoled, in 

naprej do reke Nadiže, ki je najtoplejša reka v teh predelih. Ugo-

tovili smo, da moramo vseeno še malce počakati s kopanjem. 

Ura je kar prehitro tiktakala, zato smo se vrnili, saj nas je v domu 

že čakala večerja.

Zjutraj nam sploh še ni bilo do tega, da bi šli nazaj na Dobrno. 

Kako hitro mine čas, ko se imamo fajn! Trdno odločeni, da dru-

go leto spoznamo še kakšen zanimiv konec Slovenije, smo se 

odpravili proti domu. Slovenijo bomo spoznavali tako turistično 

kot športno, izobraževalno in seveda uživaško. Pa sladoled mo-

rajo imeti. Tudi brezmlečni.

Jerneja Borovnik in Maja Godec
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Priznanje društva specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov 
Slovenije Brigiti Kuder

Na letošnjih izobraževalnih 

dnevih specialnih in rehabili-

tacijskih pedagogov je stano-

vsko društvo naši kolegici,  ge. 

Brigiti Kuder, univ. dipl. socialni 

delavki, vodji institucionalne-

ga varstva odraslih in VDC v 

Centru za usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna, podelilo 

priznanje za uspešno delo pri 

povezovanju njenega strokov-

nega področja s področjem 

specialne in rehabilitacijske 

pedagogike.  

V Centru za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna se je 

ga. Brigita Kuder zaposlila leta 

1986, sprva kot vzgojiteljica, 

kasneje pa je prevzela vodenje 

oddelkov vzgoje in izobraže-

vanja. Bila je uspešna pri vode-

nju mladostnikov s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami in 

inovativna pri iskanju zaposli-

tev za mladostnike z najtežjimi 

motnjami. Ob delu je uspešno 

opravila univerzitetni študij 

socialnega dela in strokovni 

izpit s področja socialnega 

varstva. Od leta 2007 je nje-

no delo v Centru povezano s 

socialno varstvenimi storitva-

mi za odrasle uporabnice in 

uporabnike. Njeno strokovno 

delo odraža sodobna nače-

la v socialnem varstvu, ki jih 

prenaša na sodelavce. Priza-

deva si za krepitev moči ljudi 

v institucionalnem varstvu in 

več let deluje kot podporna 

oseba v skupini za samozago-

vorništvo. Kot vodja institucio-

nalnega varstva  in VDC –ja   z 

osebnim vzgledom, primerni-

mi pristopi in nasveti usmerja 

odrasle ljudi v Centru k čim 

bolj samostojnemu življenju, 

upošteva in spoštuje  njihovo 

individualnost in enkratnost. 

Bila je pobudnica in koordina-

torka pri pridobivanju disloci-

rane lokacije delavnic VDC, ki 

so od leta 2010 pomemben 

mejnik pri zagotavljanju kvali-

tete  življenja in dela odraslih 

uporabnikov v naši ustanovi. 

Skrbi za zagotavljanje vseži-

vljenjskega učenja odraslih z 

vključevanjem v številne pro-

jekte doma in v tujini. 

Za prejeto priznanje ji kolegi 

in kolegice iskreno čestitamo!

Bojana Lipičnik, 

vodja CUV in programa VIZ

Vsakdanje aktivnosti

V oddelku OVI II so učenci z največ ovirami v gi-

balnem razvoju in z najtežjimi motnjami v du-

ševnem razvoju. Potrebno je kar nekaj ustvarjal-

nosti, da najdemo poti in načine, kako se vključiti 

v življenje lokalne skupnosti. Redni sprehodi z 

invalidskimi vozički v center kraja, obisk slašči-

čarne, posedanje pod stoletnimi hrasti v parku 

term, nakup v trgovini, … Vsakodnevne aktivno-

sti prilagajamo potrebam naših učencem. Tako 

je potrebno prilagoditi tudi obisk pri frizerju. 

Našega največjega raziskovalca smo peljali k fri-

zerki v središče  Dobrne. Gospa Metka je morala 

uporabiti kar nekaj trikov, da je lahko postrigla 

lase in tako tudi Maju ni bilo težko zdržati 20 mi-

nut na frizerskem stolčku. Gospa Majda (iz frizerskega studia Term 

Dobrna) se je na našo željo pripeljala v naš  Center. Aleksandro 

je ostrigla v njej znanem okolju, kar je zanjo najbolj pomembno. 

Obema spretnima frizerkama se najlepše zahvaljujemo, da sta se 

z veseljem odzvali naši prošnji za sodelovanje. 

Za OVI II

Tatjana Šušteršič

Zahvala
 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna ima dolgo dobo 
delovanja, od povojnih let dalje je deloval prostorih v neprimernih 
stare graščine Novi grad. Od oktobra 2007 smo v novozgrajenem 
objektu, ki omogoča boljše pogoje za življenje in delo. Trud za-
dnjih desetletij je bil tako usmerjen v izgradnjo novih prostorov. 
Manj kot bi želeli, pa smo lahko investirati v razno prilagojeno 
opremo in pripomočke. Potreba po prilagoditvah pa je vse večja, 
saj se v zadnjih letih močno spreminja struktura naših uporabni-
kov. Te skupine uporabnikov imajo večje potrebe po prilagoditvah 
okolja, opreme in pripomočkov. Naši otroci in mladostniki brez 
prilagoditev nimajo priložnosti razviti svoje potenciale in sposob-
nosti do najvišje možne mere, odrasli pa ne dejavno sodelovati pri 
različnih življenjskih aktivnostih. 
V začetku leta 2014 smo uspeli pridobiti velikodušno donaci-
jo Th oolen Foundation Vaduz iz Švice. S prejetimi sredstvi smo 
nabavili opremo za klubski prostor, pripomočke za vzdrževanje 
dobrega zdravja najbolj ogroženih uporabnikov z najtežjimi zdra-
vstvenimi težavami ter več prilagojenih učnih pripomočkov. Pri-
dobitev te opreme pomeni velik korak naprej pri skupnih napo-
rih za višanje kvalitete življenja naših uporabnic in uporabnikov. 
Hkrati pomeni tudi veliko spodbudo za nadaljnje delo. 
V imenu uporabnikov in sodelavcev CUDV Dobrna se donatorju 
– Th oolen Foundation Vaduz iz Švice iskreno zahvaljujem. Iskre-
na hvala tudi ge. Čebela in ge. Hobič za pomoč pri pridobivanju 
donacije. 

Mateja Čerenak 
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zahvale/obvestila/vabila
ZAHVALA

Ob boleči izgubi obeh staršev

                        VIDE                  IN         MIROSLAVA 

KOSTANJEVEC

se iskreno zahvaljujeva vsem dragim sosedom, ki so nam 
v težkih trenutkih stali ob strani, govornici ge. Herti Rošer, 
gospodu župniku, Mešanemu cerkvenemu pevskemu 
zboru Dobrna in organistki ge. Darinki Stagoj, Mešanemu 
komornemu pevskemu zboru Orfej iz Celja in zborovodki-
nji ge. Moniki Lojen, trobilnemu kvartetu, Občini Dobrna, 
Termam Dobrna, DU Dobrna, DeSUS Dobrna, Zdravstveni 
postaji Dobrna, patronažni službi ter Pogrebni službi Usar.
Posebno pa se želiva zahvalit dragemu sosedu, g. Branku 
Dobovičniku, za več kot požrtvovalno pomoč, ki sva jo v 
teh težkih trenutkih potrebovali.
Hvala vsem, ki ste ju pospremili na njuni zadnji poti.

Janca in Lavra

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DOBRNA 
VABI VSE, KI SE ŽELIJO PREDSTAVITI S KAKŠNO 

GLASBENO TOČKO 
OZIROMA ŽELIJO IMETI STOJNICO 

NA 8. MLINARSKI NEDELJI, 
7. 9. 2014, 

DA POŠLJEJO VLOGO 
NA E-MAIL:

ales.stepihar@lu-celje.si

Vabimo vas na predstavitev knjige Slovenski Dunaj in otvoritev slikarske razstave publicista in slikarja Draga Medveda, ki bo v soboto, 21.6.2014, ob 19. uri,v Kulturnem domu Dobrna.Po predstavitvi knjige bo potekal ogled slikarskih del in druženje ob pogostitvi. Prijazno vabljeniVstop prost

OBČINA DOBRNA Javni zavod za turizem, šport in kulturo DOBRNAV A B I L O !
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VABILA

 
SESTRE JAKOB - GREGORA EVE 

 
VABIJO 

 
V SOBOTO, 7. JUNIJA, OB 17. URI,  

V KULTURNI DOM V DOBRNI 
 

 
 

NA VE ER Z LJUDSKIMI PEVCI, 
GODCI IN FOLKLORNIKI 

 
 

S sestrami Jakob bodo nastopili: 
 
 

Pevci ljudskih pesmi iz Lokovca na Primorskem 
Koledniki iz Buše e vasi 

Družina Poto nik s Koroške 
Paridolski pevci in godca Viki in Ivan 

Folklorna skupina KUD Dobrna 
 

Povezovalka prireditve bo ga. Mirjam Korošec 
 
 

LEPO  POVABLJENI 
 

Vstopnine ni 
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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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VABILAOGLASIKoledar prireditev in dogodkov julij-september 2014

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon
Elektronska pošta/           

 Spletna stran

SREČANJE Z LASTNIKI 

IN UPRAVLJALCI ZEMLJIŠČ
5.7.2014 17.00 Lovska koča

Lovska družina Dobrna               

g. Jožef Klinc
52 656 - 137 klinc.joze@siol.net

2. ANINA NEDELJA

S KMEČKIMI IGRAMI
20.7.2014 9.00

zbirno mesto ob 

občinski stavbi

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA 

ga. Marija Deu - Vrečer
041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

NOČ POD KOSTANJI 13.8. - 17.8.2014

FARNO ŽEGNANJE 15.8.2014 10.00
Cerkev Marijinega 

vnebovzetja 

Župnijski urad Dobrna, 

g. Milan Strmšek
041 772 - 138 milan.strmsek@rkc.si

TEKMOVANJE ZA 

RIBIŠKEGA CARJA 2014
6.9.2014 8.00 Ribnik PGD Dobrna

Ribiška sekcija PGD Dobrna,          

g. Štefan Pohajač
041 763 - 342 stefan.pohajac@gmail.com

MLINARSKA NEDELJA 7.9.2014 14.30
Vovkov mlin v dolini 

mlinov

KUD Dobrna,       

g. Aleš Štepihar
031 886 - 161 ales.stepihar@lu-celje.si

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Informacije: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM KONTAKT TELEFON

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 6.6.2014 PD DOBRNA, ga. Ana Žužek 031 789 - 630

PRAVLJIČNA LOGARSKA DOLINA 15.6.2014 PD DOBRNA, Tina in Tomaž Ošlak 041 393 085

DOBRČA 22.6.2014 PD DOBRNA, Janez Škofl ek 041 515 578

KOŠUTA 5.7.2014 PD DOBRNA, Janez Škofl ek, Božnik Slavko 041 515 578;   041 763 350

KRN 19.-20.7.2014 PD DOBRNA, Pavli Žužek 031 380 191

VELIKA BABA 3.8.2014 PD DOBRNA, Janez Škofl ek 041 515 578

JALOVEC 22.-23.8.2014 PD DOBRNA, Pavli Žužek, Slavko Božnik 031 380 191;  041 763 350

KORALPE 13.9.2014 PD DOBRNA, Pavli Žužek, Irena Žagavec 031 380 191;  051 367 661
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Nekaj utrinkov dela sekcij Turističnega 
društva Dobrna

Foto:  Bojan Vrečer

Degustacija na Cvetličnem sejmu

Cvetlični sejem

Večer Dobra Dobrna v Hotelu Vita

Občni zbor Turističnega društva

Salama Dobrne 

Obeta se bogata žetev ječmena
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Otvoritev novega Vrtca Dobrna
Foto:  Stanislav Pečnik, Sara Kokotec
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PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE DOBRNA

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon
Elektronska pošta/ 

Spletna stran

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 6.6.2014 19.00
zbirno mesto ob 

občinski stavbi

PLANINSKO DRUŠTVO 

DOBRNA, ga. Ana Žužek
031 789 - 630 pd.dobrna@gmail.com

VEČER Z LJUDSKIMI PEVCI, GODCI IN 
FOLKLORNIKI

7.6.2014 17.00
Kulturni dom 

Dobrna
Sestre Jakob 040 869 - 702 sestrejakob@gmail.com

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

13.6.2014 17.00 Zdraviliška dvorana
OBČINA DOBRNA,  

ga. Alenka Rošer     
03 780 - 10 - 50 obcina@dobrna.si

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, 13. junija 2014, ob 17. uri v dvorani
Zdraviliškega doma na Dobrni.

Župan Občine Dobrna,
 Martin Brecl

Po zaključku slavnostne seje  vabljeni na koncert Big banda Glasbene šole Velenje pod vodstvom dirigenta 

Janija Šuligoja, ki bo ob 20. uri v Zdraviliški dvorani. Vstopnine ni.



IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ KONTAKT Telefon
Elektronska pošta/ 

Spletna stran

KONCERT GLASBENE ŠOLE VELENJE. 
Vstop prost.

13.6.2014 20.00 Zdraviliška dvorana

OBČINA DOBRNA                  03 780 - 10 - 50      obcina@dobrna.si;

ZTŠK DOBRNA                       03 780 - 10 - 64      tic@dobrna.si;                                   

TERME DOBRNA                    03 780- 81 - 10        info@terme-dobrna.si

RAZSTAVA ROČNIH DEL, DOMAČIH 
DOBROT, ZELIŠČARSTVA TER PRIKAZ 
ČEBELARSTVA V OBČINI DOBRNA

15. in 

16.6. 2014

9.00-

18.00
Zdraviliški dom

Društvo upokojencev Dobrna, 

g. Anton Drev 031 671 - 460; 

drupdobrna@gmail.com

Čebelarsko društvo Dobrna, 

ga. Lidija Senič  040 436 - 515; 

lidija.senic@czs.s

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V 
STRELJANJU

17.6.2014 9.00
Gasilski dom 

Dobrna

Društvo upokojencev 

Dobrna, g. Ivan Kristan
041 763 - 363 drupdobrna@gmail.com

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V 
BALINANJU

20.6.2014 15.00 balinišče

Društvo upokojencev 

Dobrna                    

g. Anton Drev

041 671 - 460 drupdobrna@gmail.com

PREDSTAVITEV KNJIGE SLOVENSKI 
DUNAJ IN OTVORITEV SLIKARSKE 
RAZSTAVE AVTORJA DRAGA 
MEDVEDA

21.6.2014 19.00
Kulturni dom 

Dobrna

ZTŠK Dobrna v 

sodelovanju 

z Občino Dobrna

041 851 - 523 marija.svent@dobrna.si

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE 
PREMINULIM IN UJETIM ČLANOM 
POSADKE AMERIŠKEGA BOMBNIKA

22.6.2014 17.00

Vrba (bližina 

strmoglavljenega 

letala)

Združenje borcev za 

vrednote NOB Vojnik - 

Dobrna           

ga. Andreja Stopar

031 322 - 639 andreja.stopar@gov.si

KRESNI VEČER EX TEMPORE 2014 24.6.2014 20.00 Zdraviliški park

TURISTIČNO DRUŠTVO 

DOBRNA 

ga. Marija Deu - Vrečer

041 769 - 684 deu.marija@gmail.com

ŠNOPS TURNIR PRI LOVSKI KOČI 25.6.2014 15.00 Lovska koča
Lovska družina Dobrna               

g. Jožef Klinc
051 656 - 137 klinc.joze@siol.net

GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL 
OBČINE DOBRNA

28.6.2014 17.00
Nogometno igrišče 

na Novem gradu

PGD Dobrna        g. Boris 

Repas
041 763 353 boris.repas@t-1.si

STRELSKO TEKMOVANJE 29.6.2014 9.00 Lovska koča
Lovska družina Dobrna               

g. Jožef Klinc
051 656 - 137 klinc.joze@siol.net


