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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Čas hitro beži, za nami je občinski praznik, šolske počitnice, čas dopustov, že je tu jesen in novo šolsko leto. Slovenci smo dobili novo
vlado in imamo velika pričakovanja. Prav je, da smo strpni, da se
postavi in organizira, da ji zaželimo veliko modrosti in poguma pri
vodenju države, predvsem pa enotnosti in razumevanja vseh naših
predstavnikov v parlamentu pri pomembnih odločitvah za državo.
LJUDEM IN OKOLJU PRIJAZNA OBČINA
Dogajanja v svetu in notranja urejenost države močno vplivajo na
naše življenje, na gospodarstvo, na razvoj države in občin, najbolj
pa jo na svoji koži občutijo ljudje, še posebej tisti, ki so ostali brez
dela. V Občini Dobrna se trudimo občane obremenjevati čim manj
in jim pomagati, kolikor nam zakonodaja to omogoča; povečali so
se socialni transferi in druge pomoči. Na nek način pomagamo tudi
tako, da v Dobrni vseskozi zaračunavamo minimalno nadomestilo
za uporabo stavbnih zemljišč, ki ga je hotela država nadomestiti z
davkom na nepremičnine in je bil po takratnem informativnem izračunu države od 4 do 8 krat višji od sedanjega nadomestila.
Da bi naše občane čim manj obremenjevali tudi pri gradnji in urejanju potrebne okoljske, komunalne in druge infrastrukture, si na
občini vseskozi prizadevamo za ta namen pridobiti čim več sredstev iz evropskih razvojnih skladov in iz državnega proračuna. Prav
je, da povemo, da občanom do sedaj (z izjemo nekaj cest) ni bilo
potrebno prispevati za gradnjo vodovodov in kanalizacije ter druge
njim namenjene infrastrukture, kot je to praksa v drugih okoljih in
občinah po državi.
RAZVOJNA INTENZIVNOST OBČINE DOBRNA
Veseli smo dejstva, da je Občina Dobrna tudi v teh časih ohranila
svojo razvojno intenzivnost. Z okoli 50 % deležem investicij v proračunu se uvršča med najhitreje razvijajoče se občine v državi, pri čemer je preko 50 % sredstev pridobljenih iz različnih evropskih razvojnih skladov in nekaj manj kot 50 % iz proračuna RS. Skupaj je Občina
Dobrna za svoje razvojne projekte v 2007−2014 pridobila iz različnih
evropskih razvojnih skladov 1935,8 € in iz proračuna RS 1784,47 € ,
skupaj torej 3.547,16 € nepovratnih sredstev na prebivalca, kar
pomeni v Občini Dobrna 7.707.990,83 € dodatnih sredstev ter toliko več investicij in dobrin za naše občanke in občane, preprosto
VEČ VSEGA za NAŠE LJUDI in za občino kot celoto.
V minulem obdobju smo v Dobrni naredili več kot smo obljubili
občankam in občanom. Vse to nam je uspelo zaradi uspešnega iz-

vajanja projektov in črpanja nepovratnih sredstev iz različnih evropskih razvojnih skladov in iz državnega proračuna. To so namenska
razvojna sredstva, s katerimi smo v občini dogradili center Dobrne
z nekaj poslovnimi prostori, trgovino in 48 stanovanji, prenovili in
dogradili Osnovno šolo Dobrna, novo krajevno knjižnico, nov kulturni dom, novo čistilno napravo za 4000 PE, sanirali 25 plazov in
večino ob neurjih poškodovanih občinskih cest. Nova je vrtina in
dograjen vodovod za Klanc, Lokovino, Loko, Parož in Dobrno, asfaltirali smo cesto Klanc - Lovska koča, zgradili cesto in Heiderjev most
pri vili Ružički, zgrajeni so objekti zagotavljanja poplavne varnosti
centra Dobrne, zgrajena je kanalizacija povodja Dobrnice v Zavrhu
in v Klancu, zgrajen je nov Vrtec Dobrna in paviljon v središču kraja s
Turistično informacijskim centrom, pisarno turističnega društva, info
tablo, defibrilatorjem in eko tržnico, itd.
Ponosni smo na podatek Startističnega urada RS, ki pove, da je vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v Občini Dobrna
(3.130 EUR na prebivalca) mnogo višja od slovenskega povprečja
(2.564 EUR na prebivalca).
USPEŠNO DELO OBČINE DOBRNA KAŽE NASLEDNJA PRIMERJAVA:
NEKAJ OBČIN SAVINJSKE REGIJE - PO VELIKOSTI PRIMERLJIVIH IN TUDI
NEPRIMERLJIVIH TER PRIDOBLJENA NEPOVRATNA SREDSTVA NA PREBIVALCA,
SAMO IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ, ZA 2007-2013,
POVZETO PO POROČILU RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJSKE REGIJE
OBČINA
ŠTEVILO
PRIDOBLJENA
ŠTEV.
PRIDOBLJENA
PROJEKTOV NEPOVRATNA EU PREBIVALCEV NEPOVRATNA EU
SREDSTVA iz ESRR
OBČINE
SREDSTVA V € NA
PREBIVALCA
OBČINA
2
2.117.786,62 €
4.933
429,31 €
BRASLOVČE
OBČINA
GORNJI
GRAD
OBČINA
LJUBNO
OBČINA
ZREČE
OBČINA
DOBRNA
OBČINA
ŠTORE
OBČINA
POLZELA
OBČINA
ŠENTJUR

1

955.239,00 €

2.595

368,11 €

3

1.516.193,83 €

2.710

559,48 €

4

4.758.893,75 €

6.245

762,03 €

4

2.248.818,14 €

2.173

1.034,89 €

2

1.561.640,76 €

4.189

372,80 €

3

1.616.521,00 €

5.417

298,42 €

13

10.919.969,14 €

18.470

591,23 €

Posebej smo veseli projekta, za katerega smo 12 ur čakali v vrsti
na bencinski črpalki, da smo lahko vso dokumentacijo in vlogo na
razpis oddali prvi, točno ob polnoči. In splačalo se je, v petek, 12.
septembra 2014 smo dobili sklep, da je Občini Dobrna iz Evropšt. 63 / 2014
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BESEDA ŽUPANA
skega sklada za regionalni razvoj odobreno 821.514,11 €, oziroma
85 % sofinanciranje projekta za gradnjo kanalizacije naselij Klanc,
Vinska Gorica, Vrba in Dobrna. Z gradnjo na terenu bomo pričeli
oktobra 2014.
OBČINA DOBRNA 2014-2015

1

821.514,11

2.173

378,05

Če k prvi tabeli prištejemo še Občini Dobrna že odobrena nepovratna sredstva za 2014-2015, za gradnjo kanalizacije na območju Dobrne, Vinske Gorice, Klanca in dela Vrbe, je občina samo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila 1.034,89 € + 378,05 € na
prebivalca, skupaj 1421,94 € nepovratnih sredstev na prebivalca, s
čimer se uvršča v sam vrh med 31 občinami Savinjske regije in tudi
v državi.
Vsa ta infrastruktura, zgrajeni objekti in naprave bodo v naslednjih
obdobjih močno izboljšali naše okolje ter obogatili in izboljšali življenje občank in občanov. Vseh teh projektov brez nepovratnih
evropskih sredstev in sredstev pridobljenih iz proračuna države ne
bi mogli realizirati in ne bi jih mogli realizirati brez zagnanosti ter
odgovornega in strokovnega dela sodelavcev v občinski upravi in
tudi ne brez vašega sodelovanja in razumevanja, spoštovane občanke in občani, ki ste nam podpisovali potrebna soglasja in služnosti, da smo lahko pridobivali gradbena dovoljenja in se prijavljali
na razpise za sofinanciranje projektov, itd ... Vsem še enkrat iskrena
hvala za to lepo sodelovanje in pomoč.
V obdobju, ki je za nami, sta bila rast in razvoj slovenskih občin
ter kvaliteta življenja ljudi močno odvisna od uspešnosti izvajanja projektov in črpanja nepovratnih evropskih sredstev. Dobrna
je bila v tem pogledu v obdobju 2007−2014 več kot uspešna. Takšnega uspeha si želimo tudi v prihodnje, v finančni perspektivi
2014–2020, ki je pred nami.
KAKO SE UDEJANJA RAZVOJ OBČINE TER BLAGINJA OBČANK IN
OBČANOV
Še posebej v tem volilnem času nekateri pogosto kritično izpostavljajo število zaposlenih na Občini Dobrna. Z veseljem povemo, da
so v občinski upravi zaposlene štiri sodelavke in župan, skupaj torej
pet ljudi, ki so skozi že izvedene, zgoraj navedene projekte v Občino
Dobrna pripeljali toliko nepovratnih evropskih sredstev, da bi lahko
vsi imeli plačo več kot 43 let, precej več kot je trenutno zahtevana
delovna doba v naši državi. Če k evropskim sredstvom prištejemo
še v Dobrno pripeljana sredstva iz državnega proračuna, bi lahko
vsi imeli plačo še dodatnih 43 let, torej skupaj 86 let plač za vse zaposlene na Občini Dobrna. Tega denarja in projektov v Dobrni ne
bi bilo brez teh Dobrni pripadnih, odgovornih in visoko strokovnih
ljudi, ki stojijo za vsemi temi projekti in nalogami. Resen razmislek o
vsebini in preprosta računica povesta vse in še več … Verjetno gre
za popolno nepoznavanje vsebin in dela na občini, ali pa volilnemu
času primerno, predvsem pa neutemeljeno in glede na dosežene
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rezultate tudi krivično obravnavo ljudi, ki samo korektno in uspešno
opravljajo svoje delo.
Potrebno je izpostaviti tudi dejstvo, da je na vseh teh projektih v
Dobrni delalo veliko različnih firm, obrtnikov in podjetnikov, tudi
domačinov, kar pomeni, da smo našim ljudem zagotavljali delo in
ohranjali delovna mesta z denarjem, ki bi sicer ostal v Bruslju, kar je
v teh kriznih časih še kako pomembno.
Ob tako intenzivnem projektnem delu si na občini vseskozi prizadevamo biti dober servis našim občankam in občanom ter korektno
izvajati vsa dela in naloge, ki izhajajo iz pristojnosti občin.
STROŠKI DELA
Plače vseh, ki karkoli delajo za Občino Dobrno, občinske uprave
in župana, sodelavcev režijskega obrata, skupnih občinskih uprav
in javnih delavce znašajo 7,43 % proračuna Občine Dobrna za leto
2014, kar je mnogo manj kot je povprečje v primerljivih Slovenskih
občinah. Od tega znaša strošek plače župana in občinske uprave
le 4,17 % proračuna 2014. Tako da je strošek dela na naši občini, v
primerjavi z rezultati in realiziranimi projekti, zelo majhen, lahko bi
dejali zanemarljiv.
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
Občina Dobrna ima tudi skupno občinsko upravo občin Vojnik, Vitanje in Dobrna za finance ter medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče.
ZAVOD ZA TURIZEM ŠPORT IN KULTURO
Zaradi možnosti pridobivanja sredstev in prijavljanja na različne
razpise, (kjer občine ne morejo sodelovati) je Občina Dobrna ustanovila Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, kjer je zaposlena
ena sodelavka, ki upravlja z objekti družbenega standarda, sodeluje
z društvi v kraju in izvaja dejavnost turistično informacijskega centra
- TIC. Hkrati je odgovoren predstavnik Občine Dobrna pri več projektih v okviru programa Leader (Turistični vodnik Občine Dobrna,
turistične info table, itd ...), sodeluje pri izvajanju projekta regijske kolesarske poti Velenje – Dobrna – Vojnik – Celje ter projektu ureditve
tržnice in TIC-a v centru in po potrebi pri drugih projektih v občini.
OPERATIVNO DELO NA TERENU – REŽIJSKI OBRAT IN JAVNA DELA
Za potrebna operativna dela na terenu so v režijskem obratu zaposleni trije delavci; za komunalna in vzdrževalna dela, za upravljanje
vodovodov in pokopališča, za urejanje občinskih cest in javnih poti,
za urejanje kraja, za sanacijo obzidja in stopnic do cerkve, itd.. Pomoč pri navedenih delih zagotavljamo z javnimi deli, ki jih v več kot
60 % , v nekaterih primerih tudi do 100 %, sofinancira država. Vsa
navedena in druga dela, ki se na terenu morajo narediti ter jih izvajajo sodelavci režijskega obrata in javni delavci, bi na trgu bila mnogo
dražja, kot je strošek plač teh ljudi, pa še delovna mesta ohranjamo
v občini.

BESEDA ŽUPANA
KDO IN KAKO BOGATI ŽIVLJENJE V OBČINI
V Dobrni smo ponosni na delo vseh naših društev in organizacij.
Vsak na svojem področju se trudite in ustvarjate, da je utrip kraja
bolj živahen, da je življenje turistov in domačinov bogato in pestro.
Veliko raznoterih dogodkov in prireditev se skozi leto odvije v občini. Vsebino jim dajejo naši ljudje, ki delujejo na področju kulture,
turizma, športa, varnosti, humanitarnih, verskih in drugih dejavnosti.
Vsem, ki s svojim delom kakorkoli bogatite ta naš skupni življenjski
prostor, se iskreno zahvaljujem. Veseli smo tudi kazalnikov, da so, z
izgradnjo kulturnega doma in prostorov za društva, te aktivnosti v
kraju še bolj prepoznavne.
POŽARNA VARNOST V OBČINI
Požarna varnost je pomembna za občino in občane. Kot župan, ki
je po zakonu odgovoren za požarno varnost v občini, sem ponosen
na naše gasilke in gasilce in sem jim hvaležen za vse, kar dobrega
naredijo za naše ljudi in občino. Hvaležen sem tudi občinskim svetnikom, da smo lahko naše gasilce v teh letih opremili z vso težko
gasilsko tehniko, gasilskimi vozili in potrebno opremo in skupaj za
gasilstvo v Dobrni namenili preko 550.000,00 €.
PODOBA OBČINE DOBRNA – DOBRNA DANES IN JUTRI
Za uspešnimi organizacijami, podjetji in tudi občinami so vedno delovni, visoko strokovni, odgovorni in kompetentni ljudje, ki z uspešnimi idejami in trdim delom izboljšujejo pogoje za življenje ljudi,
udejanjajo potrebno skupno dobro in razvoj družbe. Kritika vsega
in počez, še posebej kadar ni utemeljena, nikjer ne daje rezultatov.
Takšna je podoba Občine Dobrna danes na terenu, v slikah in v
številkah, kot smo jo, spoštovane občanke in občani, skupaj z vami

v teh letih ustvarjali in gradili, skupaj s sodelavci na občini ter s strokovno in kompetentno ekipo svetnikov, ko smo iskali ideje in možnosti za skupno dobro in uspešen razvoj naše občine.
Nekateri jo v teh dneh, iz različnih razlogov, želijo prikazati drugačno,
izkrivljeno, … da si boste sami lahko ustvarili svojo sliko in mnenje,
smo v tem uvodniku navedli nekaj dejstev, primerjav, poročil in številk, ki same po sebi največ povedo.
Ko se človek takole sprehaja skozi prehojeno obdobje 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 skupaj kaj dobrega postorili. Veliko se takšnih trenutkov
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.
Spoštovani!
V času bližajočih se lokalnih volitev naj Občino Dobrna preveva do
vseh spoštljiv, ustvarjalen in toleranten duh, naj nas združuje v iskanju odgovornih ljudi ter znanj in idej za dobro naše občine. Naj
nas retorika razdvajanj, pretiranih obljub in kritik vse prek ne vodi
pri postavljanju odgovornosti za prihodnost in razvoj naše občine.
Štejejo le trdo delo, znanje, odgovornost, pravičnost, poštenost in
na koncu predvsem vrednote, ki vse to povežejo v človeka, ki mu
je vredno zaupati.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

OBČINA DOBRNA NOMINIRANA V PROJEKTU MDLG 2014 V KATEGORIJI
TRŠKA JEDRA
V nadaljevanju je obvestilo, ki smo ga iz Turistične zveze Slovenije prejeli 16.9.2014. Več o dogodku bomo poročali v naslednji številki Dobrčana.

Spoštovani!

Ljubljana, 16.9.2014

Tekmovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, je zaključeno. V tekmovanju so se pomerili številni kraji in
drugi sodelujoči – z osrednjim poslanstvom: urejanja in ohranjanja okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega razvoja. V vsaki kategoriji so trije nominiranci, na podelitvi pa
bomo razkrili vrstni red prejemnikov letošnjih priznanj za najlepši in najgostoljubnejši kraj/mesto MDLG 2014.
Z veseljem vas obveščamo, da ste med nominiranci za dobitnika priznanja MDLG 2014 v kategoriji trška jedra.
S spoštovanjem!
Ekipa Turistične zveze Slovenije
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Praznik Občine Dobrna
podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2014.

Junij je mesec, ko praznuje
Občina Dobrna svoj praznik.
Tako je v petek, 13. junija, bila
v dvorani Zdraviliškega doma
slavnostna seja Občinskega
sveta Občine Dobrna. Med
kulturnim programom so bila
podeljena priznanja Občine
Dobrna za leto 2014 ter priznanja zlatim osnovnošolcem
OŠ Dobrna. Slavnostno sejo
je povezovala ga. Alja Tihle
Hren, udeležili pa so se je,
poleg prejemnikov priznanj,
svetnikov Občinskega sveta
Občine Dobrna in župana, še
povabljeni gostje iz sosednjih
občin, predstavniki društev,
organizacij, odborov in komisij
ter številni občani.
Tudi letos je praznični utrip
popestrila Godba Dobrna, ki
je igrala v pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim
domom. Slavnostna seja se je
začela z državno himno v iz-
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vedbi vokalne skupine Vigred
pod vodstvom g. Franca Golčerja. Nadalje je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl,
predstavil dosežke v zadnjih
letih delovanja Občine Dobrna. Čestital je vsem dobitnikom priznanj, zlatim osnovnošolcem in občanom Občine
Dobrna ob prazniku.
V kulturnem programu je poleg vokalne skupne Vigred
nastopila tudi Ženska pevska
skupina Korona KUD Dobrna
pod vodstvom zborovodkinje
ge. Mihaele Podjavoršek. Kulturni program se je nadaljeval
s prisrčnim nastopom varovancev Folklorne skupine iz
Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Dobrna, mentorica
ga. Brigita Kuder.
Sledila je podelitev priznanj
zlatim osnovnošolkam OŠ
Dobrna, to je učenkam, ki so

vsa osnovnošolska leta zaključile z odličnim uspehom, in
sicer: Lauri Čerenak, Adrijani
Dečman, Miji Hrovat in Uli Pihler. Vsem smo zaželeli, da bi
na nadaljnji srednješolski poti
dosegali še takšne rezultate in
uspehe.
Temu pa je sledil najbolj svečan dogodek te prireditve,

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE
DOBRNA je prejel g. Stanislav
Božnik za izjemno predano
udejstvovanje v PGD Dobrna,
za strokovno izpopolnjevanje
s področja gasilstva in odgovorno opravljanje nalog v poveljstvu Gasilske zveze Vojnik
– Dobrna ter za mentorsko
delo z gasilskim podmladkom.
Priznanja vredno je njegovo
družbeno delovanje v lokalni
skupnosti, kjer s čutom za pravičnost usmerja tok dogodkov
v dobro občanov, ter v vlogi
planinskega vodnika A in B
kategorije, ko članom PD Dobrna odstira lepote gorskega
sveta.
ZLATI GRB OBČINE DOBRNA
je prejel Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna za
visoko postavljene strokovne
cilje in etične norme, s katerimi nadgrajuje zakonsko predpisane vsebine s področja
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šolstva za osebe z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju. Z vključevanjem v evropske projekte postaja študijska
baza za področja fizioterapije,
delovne terapije, specialne ter
rehabilitacijske pedagogike. S
svojo vpetostjo v kraj Center
nevsiljivo spreminja odnos
do drugačnosti, spodbuja strpnost in pripadnost skupnosti.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejela ga. Ida Hrovat za
več kot tri desetletja delovanja
v folklorni skupini KUD Dobrna in hkratno strokovno vodenje sekcije, ki ohranja slovensko plesno izročilo. Predanost
ljubiteljski kulturi je prenesla
na vso družino, v PGD Dobrna
pa se potrjuje v požrtvovalnosti in solidarnosti.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejela družina Pungartnik za ohranjanje stavbne
dediščine - Vovkovega mlina,
ki izhaja še iz časov dobrnske
gosposke Gačnik, ter za vpetost v utrip turizma na podeželju.

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejel g. Drago Pirh
za investiranje v arhitekturno
dediščino, s katero se ohranja osnovna zasnova naselja
Dobrna, kar je pomemben
prispevek k razvoju turizma v
občini.

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejel g. Ivan Kristan
za požrtvovalnost ob intervencijah PGD Dobrna, za odgovorno opravljanje prevzetih
nalog v organih društva ter za
uspešnost v sekcijah Društva
upokojencev Dobrna in Planinskega društva Dobrna.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejela družina Švent
za uspešnost pri razvoju turizma na podeželju, ki se odraža
v bogati ponudbi izletniške
kmetije Pri Minki.
ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA
LETO 2014 so bila podeljena:
G. Petru Habetu za ohranja-

nje narodopisne dediščine z
zbirko starin, ki vključuje zgodovinsko preteklost Dobrne in
njenih ljudi.
G. Mitju Marošku za strokovno vodenje Godbe Dobrna in
motiviranje mladih za to zvrst
glasbe, ki popestri prireditve v
turizem usmerjene Dobrne.
G. Klemnu Štimulaku za uspehe v športnem kolesarjenju na
domačih in mednarodnih tekmovanjih, kar je odlična promocija za Občino Dobrna in
državo Slovenijo.
Prireditev je slovesno zaključila
Godba Dobrna pod vodstvom
kapelnika g. Mitje Maroška.
Zdenka Kumer

Otvoritev kanalizacije v Klancu
in Zavrhu nad Dobrno
V petek, 22. avgusta 2014, je
ob prisotnosti številnih občanov in vabljenih gostov potekala svečana otvoritev na
novo zgrajene fekalne kanalizacije dela naselij Klanc in Zavrh nad Dobrno. Pomembno
pridobitev za občino so svojemu namenu predali župan,
g. Martin Brecl, predsednik
Odbora za okolje in prostor ter
komunalo, g. Stanislav Božnik,
direktor podjetja Tomgrad iz
Podčetrtka, g. Tomaž Hohnjec,
in predstavnik podjetja VO-KA
Celje, g. Darko Esih. Blagoslov
je opravil domači župnik, g.
Milan Strmšek. V kulturnem
programu, ki ga je povezovala

ga. Alja Tihle Hren, je sodelovala Godba Dobrna, Kvartet
Grče in Sestre Jakob.
Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 748.915,25
EUR (z DDV). Celotna vrednost
projekta pa je več kot 840.000
EUR, od tega je ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo sofinanciranje v
višini 499.289,14 EUR. Gradbena dela so se pričela že v mesecu decembru lanskega leta,
zaključili pa so jih v mesecu
juliju letos. Novozgrajeni fekalni sistem, ki obsega kanale z
revizijskimi jaški v dolžini 5.518
m, se priključuje na obstoječo
kanalizacijo v Dobrni do cenšt. 63 / 2014
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tralne čistilne naprave.
Na obravnavanem območju
dela naselij Klanc in Zavrh do
sedaj ni bilo urejenega odvajanja fekalnih odpadnih vod. Te
so se odvajale po lokalnih meteornih jarkih v površinske vodotoke ali preko greznic. S projektom je predvideno, da se
bodo vse komunalne odpadne
vode, posredno preko obstoječe kanalizacije, odvajale na
centralno čistilno napravo Dobrna, katere kapaciteta zadošča obstoječim in načrtovanim
potrebam (4000 PE). Namen
operacije je zagotoviti 220
občanom dela naselij Klanc in
Zavrh v Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno
kanalizacijsko omrežje. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja
se bodo ukinile pretočne greznice, ki se izlivajo v podtalje
in porečje potoka Dobrnice ter
povodja Savinje, s čimer se bo
prispevalo k izboljšanju kakovosti podtalnice in površinskih
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voda regije, k varstvu voda in
okolja ter k ureditvi odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode.
Predmet operacije je celostna
ureditev odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda
in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje na območju
Občine Dobrna, 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).
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem lastnikom zemljišč,
ki ste podpisali služnostne pogodbe za gradnjo kanalizacije
po vaših zemljiščih, da smo
lahko pravočasno pridobili
gradbena dovoljenja in kandidirali na evropska sredstva
ter na koncu projekt uspešno
izpeljali in ga zaključili v zahtevanem roku.
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 – Povodje
Dobrnice« delno financira 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 20072013; razvojne prioritete »Razvoj
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Zdenka Kumer

GLASILO OBČINE DOBRNA

Zaključek projekta »Ureditev trga Dobrna –
paviljon na južnem delu trga«

V centru Dobrne smo v četrtek,
11. septembra, svojemu namenu slavnostno predali novozgrajeni »Paviljon na južnem
delu trga«. V kulturnem programu, ki ga je povezovala ga.
Alja Tihle Hren, so sodelovali
Moški pevski zbor KUD Dobrna, Folklorna skupina KUD Dobrna in Godba Dobrna, novo
pridobitev pa je blagoslovil
farni župnik g. Milan Strmšek.
Na dogodku je pomen novozgrajenega objekta predstavil
župan, g. Martin Brecl, ki se je
ob tej priložnosti tudi zahvalil
vsem, ki so sodelovali pri izvedbi navedene investicije. Pri
slavnostnem prerezu traka sta
se županu pridružila še predsednica Odbora za turizem,
kmetijstvo in razvoj podeželja,
ga. Marta Javornik, in častni
občan občine, g. Anton Mogu.
Po zaključku uradnega dela

otvoritve je sledil ogled notranjosti paviljona. Tu sta prostore za svoje delovanje dobila
Turistično informativni center
in Turistično društvo Dobrna,
kjer bodo obiskovalci lahko
dobili informacije o Dobrni in
okolici ter se seznanili o prenočitvenih zmogljivostih v Občini
Dobrna. Turistom bo na voljo
tudi turistično – informativno
gradivo, razglednice, spominki,
omogočena pa bo tudi izposoja koles. V okviru investicije
je bil nabavljen tudi TV ekran,
ki bo mimoidoče obiskovalce
seznanjal s programom prireditev in turistično ponudbo
kraja in okolice.
V zunanjem pokritem delu
paviljona je urejena EKO tržnica, kjer so naše kmetije in
turistični ponudniki pridobili
priložnost, da obiskovalcem
in domačinom ponudijo vse
od domačega kruha do zelenjavnih, sadnih, čebelarskih
pridelkov in mesnih ter mlečnih izdelkov. Svoj prostor je v
zunanjem delu dobil tudi info
terminal z wifi točko, ki omogoča seznanitev s turističnimi
informacijami tudi v času, ko je
Turistično informacijski center
zaprt. Obiskovalcem pa tudi
omogoča brezplačen dostop
do interneta, pošiljanje razglednic, …V bližini je nameščen
tudi zemljevid Občine Dobrna, kjer so vrisane pohodne,
planinske in kolesarske poti,
označeni pa so tudi vsi turistični ponudniki, ki delujejo na
območju naše občine. V okviru naložbe je bilo postavljenih

tudi več sedal in pitnik s pitno
vodo, ki je dostopna vsem obiskovalcem trga.
Vrednost zaključenih gradbenih del znaša 242.231,40 €
z DDV. Projekt je bil prijavljen
na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Obnova in razvoj vasi - ukrep 322, ki
je sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja 2007-2013, kjer smo
bili uspešni in smo pridobili
sredstva v višini 124.838,68 €.
Celotna investicijska vrednost
projekta znaša okoli 292.000 €.
Izvajalec gradbenih del je bilo
podjetje VG5 d.o.o. iz Ljubljane,
projekte zanj je naredil projektivni biro Trije arhitekti d.o.o.,
prav tako iz Ljubljane, nadzor
nad gradnjo pa je izvajalo podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora.

večanje trženja lokalno pridelane hrane in izdelkov.

Operacijo »UREDITEV TRGA
DOBRNA - paviljon na južnem
delu trga Dobrna« delno financira Evropska unija, in sicer iz
Programa razvoja podeželja
2007-2013 sofinanciranega iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
Z zaključenim projektom je ukrep Obnova in razvoj vasi.
Občina Dobrna izboljšala moZTŠK Dobrna,
žnosti za razvoj turizma in poMarija Švent

št. 63 / 2014
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Občina Dobrna ponovno uspešna pri pridobivanju
evropskih sredstev
SLAVNOSTNI PODPIS POGODBE za »CELOSTNO
UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE – na območju Občine
Dobrna – na območju naselij Dobrna-manjkajoči
del (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8)
ter povodja potoka Klanjščica (faza 2)«

S pridobitvijo evropskih sredstev je omogočen pričetek
nove investicije CELOSTNEGA
UREJANJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE
VODNIH VIROV NA POVODJU
SAVINJE, na območju Občine Dobrna – za območje naselja Dobrna-manjkajoči del
(faza 1), Vinske Gorice (faza 4)
in Vrbe (faza 8) ter povodja
potoka Klanjščica (faza 2), za
katero je Občina Dobrna dne
12. 9. 2014 prejela Sklep o sofinanciranju za 821.514,11 €
evropskih sredstev , na podlagi prijave na 8. Javni poziv za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne
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prioritete »Razvoj regij« operativnega programa Krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski

razvoj in tehnologijo (MGRT)
dne 18. 4. 2014 v Uradnem listu št. 27/2014.
Župan Občine Dobrna, Martin
Brecl, je s predstavnikom izbranega izvajalca, direktorjem
podjetja IPI d.o.o. iz Rogaške
Slatine, Robijem Čerčnikom,
dne 19. septembra 2014 podpisal pogodbo o izvedbi gradbenih del za izgradnjo fekalne
kanalizacije v štirih naseljih v
Občini Dobrna, za naselje Dobrna (manjkajoči del), Vinska
Gorica, Vrba in Klanc.
Pogodbena vrednost investicije je 1.144.778,18 € z 22 %
DDV. Gradbena dela se bodo
pričela v mesecu oktobru
2014, zaključek del pa je predviden v mesecu juliju 2015.
Novozgrajeni fekalni sistem,
ki obsega kanale z revizijskimi jaški, v dolžini 7.954 m, se
priključuje na obstoječo kanalizacijo v Dobrni do centralne čistilne naprave Dobrna s

4000 PE. Število prebivalcev, ki
bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijski sistem, ki
je predmet operacije, je 400.
Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH
ODPADNIH
VODA IN VAROVANJE VODNIH
VIROV NA POVODJU SAVINJE
– na območju Občine Dobrna – območje Dobrna (faza
1), Vinska Gorica (4) in Vrba (8)
ter povodje potoka Klanjščica
(faza 2), delno financira 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
prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi«.
Mateja Smrečnik

Nova pridobitev Zbirnega centra Vojnik uspešno predana namenu
30. maja 2014 so v Zbirnem centru Vojnik slovesno predali namenu novo nadstrešnico nad zabojniki za odpadke ter
nove ograjene prostore za skladiščenje nevarnih odpadkov. Vrednost investicije v nadgradnjo Zbirnega centra Vojnik,
ki so jo financirale Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Dobrna, je 110.500 EUR. Nove pridobitve v zbirnem
centru se bodo gotovo najbolj razveselili občani Vojnika in Dobrne, saj jih ob obisku ne bosta več ovirala dež ali sneg,
nova ureditev prostora za skladiščenje nevarnih odpadkov pa bo preprečila vstop nepooblaščenim osebam.
Nadgradnja Zbirnega centra Vojnik, ki se
nahaja v Obrtno-poslovni coni Arclin, se je
začela decembra 2012 in zaključila aprila
2014.
Novo pridobitev v zbirnem centru so predali namenu pooblaščenec župana Mestne občine Celje, mag. Marko Zidanšek,
župan Občine Vojnik, Benedikt Podergajs, župan Občine Dobrna, Martin Brecl
in vodja Regionalnega centra za ravnanje
z odpadki Celje, Bojana Stopinšek.
Kot je izpostavil župan Občine Vojnik, Benedikt Podergajs, pomeni Zbirni center
Vojnik velik doprinos za občino in kvaliteto bivanja za vse občane, saj se je po
njegovem odprtju pred štirimi leti zmanjšalo število divjih odlagališč. »Zelo sem ve-

Nadgradnja ZC Vojnik - z leve Brecl, Stopinšek, Podergajs. Zidanšek

sel, da so naši občani lepo sprejeli zbirni
center in da s pridom koristijo ta urejen
prostor za odlaganje raznovrstnih odpadkov,« je med drugim izpostavil župan, ki je
dodal, da imajo v zbirnem centru tudi zabojnik za tekstil ter zabojnik za odpadne
izdelke, ki jih predajo Centru ponovne
uporabe s sedežem v Vojniku.

Nadgradnja ZC Vojnik - del nadstrešnice

»Ko smo že opustili misel na zbirni center, smo se zelo razveselili dejstva, da so
zbirni center zgradili v Občini Vojnik, ki je
v naši neposredni bližini. Zato smo tudi
zelo hvaležni Občini Vojnik, g. Podergajsu,
in vsem ostalim, ki so prispevali k temu,«
je povedal župan Martin Brecl ter priznal,
da so se v začetni fazi ljudje kar težko privadili, vendar so se sčasoma preusmerili
Pooblaščenec župana MOC, mag. Marko na novo lokacijo in tako danes v občini ni
Zidanšek, je poudaril pomen skupnega več opaznih divjih odlagališč.
sodelovanja za uresničitev zadanih ciljev,
ki presegajo občinski pomen oziroma za- Bojana Stopinšek je povedala, da bosta
dovoljujejo tudi potrebe prebivalcev so- obe nadstrešnici, tako nad zabojniki za
sednjih občin.
kosovne odpadke v skupni velikosti 480
m² kot nadstrešnica nad nevarnimi odV Občini Dobrna želijo dosegati visoke padki, doprinesli tudi k večji kakovosti
okoljske standarde, zato so želeli že pred zbranih frakcij, ki ne bodo več izpostaveč leti postaviti zbirni center, čeprav ga vljene vremenskim vplivom. Dodala je še,
z zakonodajnega vidika občina glede na da Simbio nenehno vlaga v nove objekte
število prebivalcev ne bi potrebovala. in nadgradnje obstoječe infrastrukture,
št. 63 / 2014

11

GLASILO OBČINE DOBRNA
ki izboljšujejo učinkovitost delovanja ter
vplivajo na bolj prijetno bivanje občanov.
Pred kratkim so zaključili z izgradnjo rastlinske čistilne naprava za izcedne vode
na RCERO Celje v vrednosti 70.000 EUR,
zaključujejo pa tudi s pralnico koles za tovornjake, zaradi česar se bo na kolesih tovornjakov prenašalo bistveno manj raznih
polutantov.

odprt, je bilo zbranih 2200 ton odpadkov, - Štirikrat letno lahko pripeljejo tudi veobiskalo pa ga je več kot 3000 občanov. čje kosovne odpadke, ki jih ne morejo
odložiti v obstoječe zabojnike (gume,
ZC Vojnik je namenjen vsem občanom pohištvo, kopalniška oprema, gradbeni
Vojnika in Dobrne, ki so vključeni v sis- material …), s sabo morajo imeti odrezek
tem javnega odvoza odpadkov.
plačane položnice ali osebno izkaznico.

- Občani lahko večkrat letno v zbirnem
centru brezplačno oddajo vse vrste embalažnih odpadkov, predvsem tiste preO Zbirnem centru Vojnik
velike za zbiralnike na ekoloških otokih
(karton, večja plastična embalaža ipd.) ter
Uradna otvoritev Zbirni center (ZC) Vojnik druge ločeno zbrane odpadke (steklo,
je bila 7. maja 2010, vrednost izgradnje papir, nevarni odpadki – npr. odpadna
pa 400.000 EUR. V letih, odkar je center električna in elektronska oprema ipd.),

ZC je v poletnem času odprt vsak četrtek
od 15 h do 19 h in do 18 h v zimskem času
ter vsako soboto od 8 h do 12 h. Posebnost centra je, da ima t. i. višinsko rampo,
kar z drugimi besedami pomeni, da večjih
kosov odpadkov, ki se jih pripelje, ni potrebno dvigovati, saj so zabojniki postavljeni pod nivojem ceste.
mag. Helena Kojnik

Komunala in okolje
Vzdrževanje občinske cestne infrastrukture
Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest. V mesecu avgustu in septembru so na lokalnih cestah in javnih poteh potekala večja vzdrževalna in rekonstrukcijska dela. Na delih
vozišča, kjer so bila zelo poškodovana in dotrajana, so bile izvedene asfaltne preplastitve in rekonstrukcije vozišča. Po potrebi
so bile na novo urejene mulde in odvodnjavanje. Na manj poškodovanih voznih konstrukcijah so bile pokrpane udarne jame,
posedki in razpoke. Sanacija je potekala na naslednjih odsekih:
- na cesti v Zavrh na ovinku pri Martjaku (preplastitev vozišča in izvedba mulde)
- v Zavrhu pri Skutniku, pri kapeli, pri Flisu in pri Kameniku
(rekonstrukcija vozišča)
- na cesti v Zavrhu pri Kuku (rekonstrukcija vozišča in izvedba mulde)
- na cesti v Zavrhu pri Zernič-Pušniku (preplastitev ceste)
- na cesti v Zavrhu pri Rihtarju (rekonstrukcija vozišča)
- na cesti v Hudičevem grabnu - Kragulček (preplastitev
vozišča in rekonstrukcija vozišča, izvedba mulde)
- v Parožu pri Tevžeku (rekonstrukcija vozišča)
- na cesti proti Brdcam - pri Marku (razširitev, rekonstrukcija
vozišča in izvedba mulde)
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komunala
in okolje
- v Vrbi pri Blažiču (rekonstrukcija vozišča)
- v Vrbi pri cerkvi sv. Miklavža (razširitev, rekonstrukcija vozišča in izvedba mulde)
- v Lokovini pri Rehar-Videc (poglobitev kanalete)
- v Lokovini pri Reharju in pri Šentjanžu (ureditev odvodnjavanja)
- v Lokovini - Čmaje (rekonstrukcija vozišča in izvedba mulde)
- v Lokovini pri Lugariču (izvedba mulde)
- v Lokovini pri križišču Pohajač (delna preplastitev vozišča
in delna rekonstrukcija vozišča)
- v Klancu pri Rošerju (rekonstrukcija vozišča)
- v Klancu pri Oprčkalu in Golčerju (krpanje vozišča)
- v Klancu pri Šubirglu (rekonstrukcija vozišča in izvedba
mulde)
- v Klancu pri žagi (delna preplastitev vozišča in delno rekonstrukcija vozišča)
- pri pokopališču (delna preplastitev vozišča in delno rekonstrukcija vozišča)
- pri župnišču cerkve Marije vnebovzete (delno preplastitev
vozišča in delno rekonstrukcija vozišča)

KOMUNALA IN OKOLJE

Rekonstrukcija vozišča v Vrbi pri cerkvi sv. Miklavž

Delna preplastitev in rekonstrukcija vozišča pri župnišču cerkve Marije vnebovzete

Preplastitev vozišča in izvedba mulde na cesti v Zavrh

Delna preplastitev in rekonstrukcija vozišča v Lokovini na križišču Pohajač

Krpanje vozišča v Klancu

Izvedba mulde v Lokovini

Ureditev odvodnjavanja v Lokovini

V začetku meseca septembra se je pričela sanacija gozdnih
cest. Sanirane so bile tri občinske gozdne ceste, in sicer gozdna
cesta Prodenšek, gozdna cesta Urlčjek–Štravs in gozdna cesta
Orlica-Kamšak ter državna gozdna cesta Šunk–Lovska koča. Makadamske površine so bile gramozirane in utrjene. Očistili so
jarke in zamašene prepuste. Režijski obrat Občine Dobrna je pri
sanaciji sodeloval z izvajalcem del, očistil prepuste in ob cesti
odstranil podrta drevja in veje.
št. 63 / 2014
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PRIZNANJA OBČINE DOBRNA

Sanacija gozdne ceste (Urlčjek – Štravs)

Obnova usmerjevalnih tabel in info panojev

Sanacija gozdne ceste (Prodenšek)

Obnovitev občinskih usmerjevalnih tabel,
informacijskih panojev, klopi in vzdrževanje
zelenih površin
Za urejanje kraja Dobrne skrbi tudi Režijski obrat Občine Dobrna
z javnimi delavci. Režijski obrat redno vzdržuje zelene površine
v centru Dobrne. Ureja občinske gredice, zelenice, sprehajalne
poti, žive meje ter površine na pokopališču. V zdraviliškem parku so obrezali kostanje in jih s tem tudi pomladili. Do Kačjega
gradu je očiščena potka. V mesecu septembru je RO pričel z
obnovo občinskih usmerjevalnih tabel in informacijskih panojev. Na tablah so poškodovane lesene površine obrusili in trikrat
prebarvali, na novo pa je bilo potrebno prepleskati tudi kovinske loke nad tablami. Društvene oglasne panoje je režijski obrat
prestavil na novo lokacijo. Na oglasnih panojih sta obnovljeni
strehi, na novo prepleskani leseni deli konstrukcije in zmontirane magnetne table za lažje pritrjevanje obvestil. Pred občinsko
stavbo sta obnovljeni klopci, na katerih je bilo potrebno zamenjati dotrajane letve in na novo prepleskati ogrodje. Na novo so
zamenjali tri informacijske panoje. V centru je bil v okviru ureditve trga v zemljo prestavljen električni kabel, gredice z zelišči
so označili z novimi napisi zelišč.
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Obnovljeni klopci

Obnovljeni oglasni panoji društev

KOMUNALA IN OKOLJE

Gradnja pločnika Novi grad
Izgradnja pločnika na lokalni cesti LC 450041, odsek Dobrna –
Vinska Gora, skupne dolžine 80 m, ki se je pričela aprila, se je
uspešno zaključila. Dokončan je bil zgornji ustroj pločnika. Režijski obrat je zgradil stojišča za razsvetljavo ter humoziral površine med pločnikom in cesto. Med pločnikom in cesto so trije
kandelabri z novimi svetili, priključenimi na javno razsvetljavo.

Nova cestna varnostna ograja

Obnova obzidja in stopnic
do cerkve Marije vnebovzete

Dokončan nov pločnik pri Novem gradu

Odprava posledic škode po žledolomu
Vlada RS je aprila sprejela delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 3. januarjem in 27. februarjem. Občina Dobrna je izdelala sanacijske elaborate za lokalno
cesto LC464161 »Dobrna – Hudičev graben –Krištaje«, javno pot
JP964951 »Brdce nad Dobrno« in javno pot JP964711 »Strmec
– Kačnik – PD Velenje«. V sanacijskih načrtih je bila prikazana
ocenjena škoda na cestni infrastrukturi in predlog potrebnih
del za sanacijo.
Za vse tri ceste je občina podala vlogo za dodelitev sredstev
iz državnega proračuna. Iz strani Ministrstva za kmetijstvo in
okolje RS je prioritetno bila predlagana v program sanacije in
obnove lokalna cesta LC464161 »Dobrna – Hudičev graben –
Krištaje«. V mesecu avgustu 2014 je občina z ministrstvom za
kmetijstvo in okolje podpisala pogodbo za financiranje sanacije
lokalne ceste LC464161 »Dobrna – Hudičev graben –Krištaje« v
višini 14.341,60 EUR.
Dela so se pričela v septembru, kjer je bila najprej na odseku
Hudičev graben zamenjana poškodovana varnostna ograja v
dolžini 230 m. Na celotni trasi lokalne ceste so očistili prepuste in izkopali jarke. Odstranjena so bila poškodovana in podrta
drevesa in veje. Na makadamskem odseku proti Krištaju so voziščno konstrukcijo gramozirali in ustrezno utrdili.

Sanacija obzidja pod cerkvijo Marije vnebovzete v Dobrni poteka pospešeno. Trenutno zaključujejo zadnji del podpornega zidu na desnem zgornjem delu stopnišča. V naslednji fazi
obnove obzidja je predvidena sanacija celotnega stopnišča z
vgradnjo svetil, ki bodo vgrajena na vseh podestih in ramah po
celotnem stopnišču. Predvideno bodo dela potekla v mesecu
oktobru in novembru. Vsa dela se izvajajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Trenutno stanje
sanacije obzidja in stopnic je prikazano na fotografiji.

Obnova obzidja in stopnišča

Sabina Arh
št. 63 / 2014
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Nagrajena z znakom kakovosti
na prireditvi »Dobrote slovenskih
kmetij« na Ptuju
Med 15. in 18. majem je na Ptuju, v idiličnem okolju minoritskega samostana, potekala že 25. državna razstava »Dobrote
slovenskih kmetij«. Tradicionalna prireditev povezuje slovenske
kmetije z območja Slovenije in zamejstva z dobrotami, ki jih pridelujejo pridne roke gospodinj in gospodarjev naših kmetij.

kmetijstvo
S priznanji za kakovost izdelkov so v 25 letih uveljavili zaščitno
blagovno znamko »Dobrote slovenskih kmetij«, ki temelji na domačem znanju in prenosu znanja med generacijami na kmetijah. Blagovna znamka je vedno bolj prepoznavna in iskana tudi
pri potrošnikih, saj jim zagotavlja zdrave in kvalitetne izdelke,
narejene iz doma pridelanih surovin, kar je med kupci vedno
bolj iskano. Ob vsesplošnem nezadovoljstvu v osnovni kmetijski pridelavi so svetla točka in predstavljajo tržno nišo za tiste
kmetije, ki nadgradijo pridelavo s predelavo ter neposredno
prodajo izdelkov. Današnji potrošnik je vedno bolj zahteven pri
nakupu, ker hoče vedeti kje, na kakšen način in iz katerih surovin so narejeni izdelki za prehrano.
Kmetije, ki sodelujejo na Dobrotah slovenskih kmetij s svojimi
izdelki, po ocenjevanju pridobijo pomembno povratno informacijo o senzorični kvaliteti izdelka.
Letos je bilo na ocenjevanje prijavljenih 1.230 izdelkov, podeljenih priznanj je bilo 1.097, od teh 582 zlatih, 319 srebrnih in 196
bronastih priznanj.

Rebernik Alojzija - podelitev znaka kakovosti

Skupinska slika - prejemniki znaka kakovosti
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Še posebej pa smo ponosni na posebno priznanje »znak ka-

KMETIJSTVO
še posebej pa so lepo obdelani njeni vrtovi in njive z vrtninami
in poljščinami. Plevela prav dolgo ne gleda rada. Alojzija Rebernik svojih izdelkov nima namena prodajati oz. tržiti, njeno marmelado smo na ocenjevanje prijavili izključno iz radovednosti,
da dobimo povratno informacijo o kvaliteti izdelka.

Nagrajena slivova marmelada

kovosti«, ki ga je po treh zaporednih zlatih priznanjih prejela
Alojzija Rebernik iz Vrbe za »slivovo marmelado«. Pripravlja jo že
veliko let, po starem in preizkušenem receptu. Seveda pa svoje
bogato znanje z veseljem prenaša tudi na svoje vnuke. Ponosni
smo na našo »omiko«, da je pri svojih 82 letih osvojila to odličje.
Kljub svoji starosti zelo rada poprime za vsako delo na kmetiji,

Med sodelujočimi kmetijami na razstavi je vsako leto vedno več
tistih, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost in pridobivajo pomemben vir dohodka s trženjem dobrot. Izdelava dobrot
na kmetijah je razvojna priložnost za slovensko podeželje, še
posebej za male kmetije, ki prevladujejo v strukturi podeželja.
Včasih so na kmetijah pripravljali skoraj vse izdelke doma, vse
od semena do kruha. Zato so hrano veliko bolj cenili. Danes to
uspe le še nekaterim. Zato smo pa po drugi strani vse bolj željni
domačih dobrot. Upam, da ste na svoje znanje ponosni in da ga
boste posredovali mlajšim rodovom.
Tudi vsem ostalim letošnjim nagrajencem iskreno čestitam in
vam želim še veliko veselja ob pripravljanju vaših dobrot.
Pripravila:
Marjeta Orlčnik

Domača in lastno pridelana semena zelenjave
Skrb za ohranjanje lokalno
značilnih, avtohtonih vrst in
sort zelenjave se ne konča na
njivi, gredi ali v vrtu. Po zaključku pridelave sledi ključni
del pridelave semen.
V upanju, da smo pridelovalno sezono uspešno pripeljali
do konca – do žetve, moramo zelo skrbno načrtovati
tudi vse nadaljnje korake, ki so
povezani s primerno pripravo
semen za skladiščenje oziroma shranjevanje. S primernimi
pristopi pri skladiščenju bomo
poskrbeli za nadgradnjo vsega vloženega truda v pridelavi
semen, ki bo pustilo odločilne
rezultate v uspešnosti pridelave v naslednji vegetaciji, ko
mora iz pridelanega in shranjenega semena zrasti nova

rastlina. Šele takrat bomo lahko potrdili uspešnost naše pridelave semen, a brez primernega shranjevanja vsekakor
ne bo uspeha.
Kako shraniti pridelana
semena?
Shranjevanje semen je odločilno za ohranitev vseh dobrih
lastnosti pridelanega semena.
S primernimi načini shranjevanja zagotovimo ohranitev
kalivosti in čim večji del energije, ki bo semenu pomagala
pri klitju in začetnih dneh po
vzniku oblikovati dobro ukoreninjeno rastlinico. Pri hrambi
semen smo pozorni najprej
na to, da semena, preden jih
začnemo shranjevati, primerno posušimo, da med časom

skladiščenja ne bi prišlo do
težav zaradi previsoke vlage in
morebitnega pojava plesni in
propadanja ali zniževanja kalivosti zaradi težav z glivičnimi
povzročitelji bolezni. Dobro
osušena in primerno očiščena
semena so nujen predpogoj
za uspešno skladiščenje, ki
bo pokazalo svojo uspešnost
pogosto šele, ko bomo v naslednji pridelovalni sezoni zadovoljni ob visokem deležu
vzniklih rastlin.
Ko so semena na rastlinah toliko zrela in primerna za spravilo, kar je vsekakor povezano z
lastnostmi vrste zelenjadnice,
jih previdno poberemo. Pogosto je najbolje cvetna stebla
porezati v celoti in jih shraniti v priročne kartonske škatle,

pladnje ali lesene posode, kjer
jih ločeno po vrstah prenesemo v suh prostor. V začetku je
to lahko pod streho ob hiši, v
kozolcu, na podstrešju, v nadaljevanju v suhem kletnem prostoru in ob koncu v temnem
suhem in hladnem prostoru,
kjer bodo v miru počakala na
naslednjo sezono setve.
Za shranjevanje semen je najbolje uporabiti takšno embalažo, ki nam bo v pomoč ohraniti čim več vsega dobrega,
kar smo s semenom pridelali.
Pri tem posebno pozornost
namenimo ohranitvi nizkega
deleža vlage. Ravno zato je
najbolje shranjevati semena v
stekleni embalaži, v platnenih
ali papirnatih vrečicah. Skladiščenje na dolgi rok – več
št. 63 / 2014
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mesecev ali kakšno leto bo
najbolje opraviti v steklenih
kozarcih s pokrovi, ki jih lahko vsak trenutek odpremo in
preverimo, kaj se s shranjenim
semenom dogaja. Vsekakor
ne smemo pozabiti označiti
vsebine v embalaži ne glede
na njeno vrsto. Na etiketo je
najbolje napisati vrsto semena (npr. glavnata solata) ter
dodati še letnico pridelave

semena in druge uporabne
podatke, kot je npr. kraj pridelave ali izvor v primeru, če smo
seme dobili podarjeno ali smo
ga nabrali pri znancu. Takšno
označevanje nam omogoča,
da vrst, kjer so semena drobna
in med seboj zelo podobna
(npr. kapusnice ali čebulnice),
ne zamenjamo in ob setvi kasneje ne bo »presenečenj«, kaj
je vzniknilo.

Naj velja, da pri semenski pridelavi še nismo na cilju, ko semena spravimo, ampak bomo
cilj dosegli šele, ko bomo
visoko kaliva semena sejali
in bodo vzniknila v visokem
deležu, v deležih nad vsaj 90
%. S pridelavo lastnih semen
zelenjadnic, še posebej če gojimo npr. solato, ki jo je gojila
že babica, bomo nadaljevali z
ohranjanjem lokalne in pogo-

jem pridelave prilagojene zelenjadnice. To so neprecenljivi
zakladi naše dediščine, ki jih je
vredno ohranjati za naslednje
rodove.

Igor Škerbot,
univ. dipl. inž. agr,
svetovalec specialist II
(za poljedelstvo, vrtnarstvo in
okrasne rastline) KGZS- Zavod CE

Visoki jubilej Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje
problemov delavcev zaposlenih pri obrtnikih in v zadnjem
času tudi reševanje problemov pri obrtnikih samih. Izjemno vlogo v regijskem prostoru in priznanje je zbornica
doživela s tem, da je imela priložnost skupaj z Mestno občino Celje partnersko pripraviti
Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, kar
je prvi tovrstni primer v državi.
V Narodnem domu Celje je
zbornica obeležila svoj visoki
jubilej v sredo, 11. 6. 2014, ki so
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje praznuje v
letu 2014 petinštiridesetletnico svojega delovanja. V tem
obdobju je zbornica postala prava podpora svojemu
članstvu, ki ga združuje na
področju Mestne občine Celje, področju občin Dobrna,
Vojnik in Štore ter ugleden in
uveljavljen partner institucijam, združenjem in predstavnikom oblasti na lokalnem,
regionalnem in državnem
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nivoju. Poleg svojega osnovnega poslanstva, zastopanje
interesov svojih članov, izvaja
zbornica še vrsto projektov za
promocijo obrtništva in podjetništva ter poklicev. Pri teh
prizadevanjih po jo podpirajo
tudi vse štiri občine, v katerih
deluje. Zbornica je vodila tudi
pametno politiko izgradnje
stanovanj in sedaj ima v lasti
82 stanovanjskih enot, ki so
namenjene za premagovanje
ovir pri urejanju stanovanjskih

IZ OBČINSKE UPRAVE

ga počastili obrtniki in podjetniki, povabljeni predstavniki OZS in drugih območnih
zbornic, lokalnih skupnosti
in partnerjev OOZ Celje. Vsi
povabljeni so imeli pred slovesnostjo možnost ogleda
Muzejske ulice obrti v Muzeju
novejše zgodovine Celje, ki je
prav za to priložnost ob tem
času odprl svoja vrata.
Na začetku so udeležence prireditve nagovorili predsednik
OOZ Celje, Miran Gracer, podpredsednik OZS, Branko Meh,
in župan Mestne občine Celje.

Program, v katerem so sodelovali Oktet Podoglarji, vokalna skupina IN SPIRITU, ORFF
Lava s pevci in mešani zbor
Don Bosko Celje, je povezovala Marijana Kolenko. Glede
na to, da je zbornica podporna institucija podjetništva, ki
ima pomembno vlogo v lokalnem okolju in v celotnem
zborničnem sistemu, kjer je
ena izmed najbolj aktivnih in
uspešnih območnih obrtno-podjetniških zbornic, je OOZ
Celje prejela priznanje Srebrni ključ Obrtno-podjetniške

zbornice Slovenije. Članicam
in članom, ki so največ prispevali za razvoj obrtništva
in podjetništva, je OOZ Celje
podelila bronaste, srebrne in
zlate plakete. Posebna priznanja pa so za podporo razvoju
obrti in podjetništva prejeli od zbornice župani občin,
s področja katerih zbornica
združuje članstvo ter petorica
tistih, ki so največ prispevali
k pripravi Strategije razvoja
gospodarstva Mestne občine
Celje.
Glede na to, da je OOZ Celje

tudi družbeno odgovorna,
se je vodstvo odločilo, da se
odpove morebitnim priložnostnim darilom (ki so v navadi
ob takšni priložnosti) v korist
Splošne bolnišnice Celje za
obnovo porodnega bloka Ginekološko - porodniškega oddelka.
Prireditev je bila tudi priložnost za srečanje, izmenjavo
izkušenj in nova poznanstva
ter utrditev starih, saj so po
končanem uradnem delu
imeli udeleženci priložnost
sproščeno poklepetati.
Samostojna svetovalka:
mag. Tatjana Štinek

Visoki jubilej Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje
V sedmem letu izvajanja projekta, v katerem OOZ Celje
seznanja učence in njihove
starše o dejavnikih odločanja,
o kariernih poteh, poklicih,
možnosti pridobivanja štipendij in kompetencah ljudi
današnjega časa, so prisotna
vedno večja povpraševanja
s strani udeleženih osnovnih
šol za razširitev projekta iz
osmih in devetih razredov vsaj do sedmega, torej do začetka
tretje triade. V najtoplejšem dnevu junija je potekalo izvajanje
projekta za osmošolce 1. osnovne šole Celje.
Svetovalna služba 1. OŠ Celje, Anton Leskovec, prof.: »Vsa leta

od začetka izvajanja projekta smo vključeni in to je prava popestritev izobraževalnega procesa, saj omogoča neposredno
informiranje učencev, ki so pred vstopom v srednje šole in pred
izbiro poklica. Radi bi projekt razširili tudi na 7. razrede, glede na
to da je tematika izredno pomembna in primanjkuje v vsej poplavi informacij tistih pravih, primernih in ustreznih za to starostno skupino. Veseli nas tudi, da Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje s podporo Mestne občine Celje izvaja aktivnosti
v šoli strokovno, kvalitetno in starosti učencev primerno. Poleg
tega bi morale biti vsebine promocije poklicev in podjetništva
bolj zastopane, saj so v ozadju v primerjavi z drugimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami. »
Celje, 12. 6. 2014
Samostojna svetovalka OOZ Celje:
mag. Tatjana Štinek
št. 63 / 2014
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Podjetnost nima počitnic
Kljub poletnim dnem je zanimanje ljudi za priložnosti in ovire pri vstopu na
samostojno podjetniško pot veliko. Na
OOZ Celje je mag. Tatjana Štinek v ta
namen v juliju in avgustu izvedla delavnici z naslovom Moja priložnost za
vse, ki jih zanima, kako se lotiti podjetništva, kje poiskati informacije, kako je z
davčno/dohodninskim vidikom poslovanja, na podlagi česa izbrati ustrezno
obliko gospodarskega podjema, kako
izbrati način vodenja računovodstva,
kaj je potrebno pred in po postopku
registracije poslovnega subjekta in še
marsikaj v povezavi z razmišljanjem
o začetku poslovanja. Delavnici sta del
aktivnosti projekta Promocija podjetništva in podjetniške miselnosti za vse
ciljne skupine, ki ga podpirajo Mestna
občina Celje in občine Vojnik, Štore, Dobrna.
Samostojna svetovalka OOZ Celje:
mag. Tatjana Štinek

Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mesecu juniju 2014, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali na eni redni seji, ki je bila dne 8. 7. 2014.
Na 26. redni seji so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna med drugimi točkami dnevnega reda obravnavali in sprejeli nov
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna. Na tej
seji so se svetniki seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Dobrna za leto 2014 ter obravnavali in sprejeli
Odlok o 2. rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2014.
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela
Mateja Smrečnik
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8. mlinarska nedelja je za nami

Tudi letos je bilo pri Pungartnikovih, po domače Vovkovih,v Lokovini 36, živahno. V nedeljo, 7. 9. 2014, se je dogajala 8. mlinarska nedelja, kulturno-družabna prireditev, ki jo organiziramo
člani KUD Dobrna, TD Vinska Gora in Pungartnikova kmetija. Organizacija in izvedba pa bi bili precej bolj zahtevni brez pomoči
TD Dobrna, Občine Dobrna in PGD Dobrna.

dogodki

Ljudske pevke iz Dobrne so z venčkom ljudskih pesmi nadaljevale kulturni del prireditve. Da prireditev postaja »mednarodna«, so s svojim nastopom poskrbeli članice in člani Kulturnega društva Medžimurje iz Velenja, ki so zaključili kulturni del
prireditve. V zabavnem delu pa so za dobro voljo skrbele mlade
glasbene zasedbe iz ožje in širše okolice.

Prireditev sta povezovala Anica Drev in Jaro Tašler ter se trudila,
da obiskovalci le niso prehitro odhiteli k točilni mizi.
Mlinarske nedelje ne bi bilo brez prostovoljnega dela pri pripravi. Seveda ni bilo vse tako, kot bi želeli. Verjetno tudi nikoli ne
bo! V tem je tudi čar, da smo lahko prihodnjič še boljši. Da pa
smo le »kul«, je najbolj nazorno pokazal obisk. Množica ljudi je
potrdila, da so mlinarsko nedeljo vzeli za svojo. Tudi vreme nam
je bilo, kot vsa leta doslej, naklonjeno. Glede na letošnje deževno poletje, lepo vreme diši celo po protekciji. No ja, malce bolj
pobožno smo le upirali svoje poglede v nebo. To pa je tudi vse.
Z 8. mlinarsko nedeljo smo korak bližje prvi okrogli obletnici, 10.
mlinarski nedelji. Pot do nje pa seveda vodi preko devete, a o tej
naslednje leto, ob tem času.
Zapisal:
Aleš Štepihar, predsednik KUD Dobrna

Nedeljski program smo začeli pri zgornjem mlinu, kjer so zapeli
pevci Moškega pevskega zbora KUD Dobrna in pevke Ženskega pevskega zbora Korona. Domačini iz zaselka Lokovina pa so
skrbeli, da ne bi obiskovalcem zaradi lakote in žeje popustila
koncentracija. Ob glasbeni spremljavi harmonikarja smo se nato
selili najprej k srednjemu mlinu, kjer so za kulturni in kulinarični
program poskrbeli člani TD Vinska Gora, in nato k spodnjemu,
Vovkovem mlinu, kjer pa nas je pričakala Godba Dobrna. V tem
delu kulturnega programa je »mlinar«, Karl Pungartnik, nazorno
prikazal, kako so nekoč prenašali moko v mehu iz ovčje kože.
št. 63 / 2014

21

DOGODKI

Predstavitev knjige Slovenski
Dunaj in otvoritev slikarske
razstave avtorja Draga Medveda
V okviru občinskega praznika je v soboto, 21. junija, v Kulturnem domu Dobrna publicist Drago Medved predstavil knjigo
Slovenski Dunaj, ki pripoveduje o tem, kdaj smo Slovenci začeli
hoditi na Dunaj, kaj smo tam počeli in kako smo prispevali k
podobi tega svetovno znanega mesta, ki je bilo tudi dolga leta
naše glavno mesto v času habsburške monarhije. Knjiga, ki je
pri Mohorjevi založbi v Celovcu izšla že leta 1995, je lani izšla, v

Slikarsko delo Draga Medveda

razširjeni in izpopolnjeni izdaji, še v Celju pri založbi Gracer. Po
predstavitvi je potekala še otvoritev slikarske razstave Archeoars.com, kjer je avtor na ogled postavil najnovejša dela v akrilni
tehniki na platnu. V njih ostaja zvest nastavkom iz cikla Archeo
mystica, v katerih usmerja svoj likovni pogled v odtise zemlje in
tistega, kar je pod njo. Dogodek je povezovala Katarina Rošer,
glasbeno pa ga je obogatila še pianistka Petra Rebernik, sicer
učenka Zasebne glasbene šole Pianist. Avtorju razstave, ki je v
prostorih kulturnega doma razstavljal vse do sredine avgusta,
je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, ob tej priložnosti izročil skromno darilo in mu zaželel še veliko uspehov na njegovi
umetniški poti.
ZTŠK Dobrna,
Predstavitev knjige Slovenski Dunaj

Marija Švent

Novi info panoji
V septembru smo s podjetjem Birmal zaključili projekt prenove
treh info panojev. Del prostora na panoju je podjetje namenilo oglasnemu prostoru za predstavitev podjetnikov z našega
območja. V delu, kjer se predstavlja Občina Dobrna, smo za
predstavitev uporabili kratek opis in zemljevid, ki je bil narejen
v okviru izgradnje novega paviljona v centru Dobrne in kjer je
vrisana vsa turistična ponudba naše občine z označbami pohodnih, kolesarskih in planinskih poti. Obiskovalcem so na voljo
tudi drugi pomembnejši podatki, ki bi jih pri obisku pri nas utegnili zanimati.
Poudarki zemljevida so narejeni v šestih svetovnih jezikih, saj
smo se želeli približati večini gostov, ki nas na Dobrni obiščejo, in jih spodbuditi, da bi še več raziskovali po bližnji in daljni
okolic in bi tako doživeli pristen podeželski utrip, ki ga je pri
nas v neokrnjeni naravi še možno doživeti. Enega od panojev
smo namestili v neposredno bližino hotela Vita, prvotni lokaciji
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v centru Dobrne pa ostajata isti. Upamo, da bodo novi panoji
služili namenu in bodo obiskovalce še bolj navdušili za spoznavanje našega kraja.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

DOGODKI

Predstavitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
Letos je v Gornji Radgoni potekal že 52. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, in sicer med 23. in 28. avgustom. Poudarki
na sejmu so bili namenjeni mednarodnemu letu družine in družinskega kmetovanja, ekološkemu kmetijstvu in živilom, hrani iz
domačega okolja, semenu kot temelju uspešnega kmetijstva,
gozdu in lesu kot zeleni zakladnici Slovenije, trajnostnemu gozdarjenju in varnemu delo v gozdu, turističnim kmetijam z lokalno prehransko ponudbo, kmetijski tehniki za varno in okolju
prijazno kmetovanje.
V okviru sejma so se na razstavnem prostoru Lokalne akcijske
skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« v sredo, 27. avgusta,
predstavili tudi Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna,
Turistično društvo Dobrna in kmetija Marovšek. Članice turističnega društva so pripravile domače dobrote, ki so jih mimoidoči
ob ogledu naše turistične ponudbe lahko degustirali. Ljudske
pevke in Veseli fušarji pa so poskrbeli, da se je vseskozi slišala
domača pesem.
Razstavni prostor smo si letos delili s sosedno Občino Vitanje in
skupaj smo poskrbeli, da je bilo na našem razstavnem prostoru
vredno postati, okusiti domače dobrote in prisluhniti domači
pesmi. Upamo, da smo mimoidoče s predstavitvijo navdušili
nad našim krajem in nas bodo kmalu obiskali na Dobrni ter tu
preživeli kakšen dan. Tako se bodo o naši turistični ponudbi
sami prepričali.
Vsem, ki ste na letošnji predstavitvi sodelovali, se zahvaljujemo
in vas vabimo k sodelovanju tudi v prihodnje.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
Foto: arhiv Ztšk Dobrna in Ra Kozjansko
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Predstavitev na Mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju
Po uspešni predstavitvi na sejmu Agra v avgustu se je Občina
Dobrna, v sodelovanju z ZTŠK Dobrna in kmetijo Jakob v soboto, 13. septembra, predstavila še na mednarodnem obrtnem
sejmu Mos v Celju, kjer smo bili del skupne predstavitve destinacije »Dežela Celjska« v Savinjski regiji.
V petih dneh trajanja sejma med 10. in 14. septembrom se je
tako pod mavrico doživetij Dežele Celjske predstavilo vseh 20
občin, ki tvorijo Deželo Celjsko. Te občine so Celje, Laško, Dobrna, Vojnik, Štore, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Vransko, Braslovče, Tabor, Polzela, Prebold, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Rogaška
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Šentjur in Dobje.
Kmetija Jakob je predstavila svojo dopolnilno dejavnost – peka
kruha in peciva iz krušne peči. Naša stojnica je bila dobro obiskana in glede na pozitivne odzive obiskovalcev upamo, da
smo koga spodbudili, da nas v prihodnje obišče in se o naši
pestri ponudbi kraja tudi sam prepriča.
ZTŠK DOBRNA,
Marija Švent

Gostovanje kvarteta Grče na Slovaškem
Konec meseca avgusta smo se člani kvarteta GRČE odpravili na
petdnevno gostovanje v mesto Bardejov na Slovaškem. Leži na
vzhodnem delu Slovaške, blizu meje s Poljsko, in ima okoli 35000
prebivalcev. Pri njih že vrsto let pripravljajo vsako leto velik sejem, imenovan Bardejovski jarmok, ki se razprostira po glavnem
mestnem jedru in traja štiri dni. V teh dneh se na sejmu vrstijo
razni nastopi domačih in tujih izvajalcev. Letošnje leto smo bili

med nastopajočimi tudi kvartet GRČE, kar nam je omogočil naš
strokovni vodja, g. Janez Kolerič, ki že 19 let sodeluje s tem mestom na področju kulture in je že nekaj let častni občan mesta
Bardejov. Prvi dan, ko smo prispeli, so nas sprejeli glavni kul-
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turniki in njihov predsednik, za tem pa smo imeli že svoj prvi
nastop. Naslednje dni smo imeli kar pestro. Bili smo sprejeti pri
županu na njegovi slavnostni seji, na kateri so bili tudi člani, ki
so zastopali pobratene občine drugih držav. Odpeljali smo se v
20 kilometrov oddaljen Lenartov, kjer smo s svojim nastopom
sodelovali pri obeležju novega spomenika, posvečenega drugi
svetovni vojni. Na povabilo smo obiskali Bardejovske toplice in
s pesmijo popestrili odprtje razstave poljske slikarke. Imeli smo
dva nastopa na glavnem mestnem trgu, za svojo dušo pa smo
si ogledali nekaj muzejev in znamenitosti mesta Bardejov. Vsepovsod so nas lepo sprejeli, velike zasluge zato ima naš prijatelj
Marjan iz Slovaške, ki je bil veliko časa z nami. Posebna zahvala
je namenjena našemu strokovnemu vodju, g. Janezu Koleriču,
ki nam je to omogočil in nas vodil po Slovaški, za kar smo mu
pevci kvarteta GRČE zelo hvaležni.
Ivan Krivec

Dogajalo se je pri lovski koči Trojna
Kot vsako leto se je Lovska družina Dobrna tudi letos vključila v
program prireditev ob praznovanju Občine Dobrna. Na velikem
ŠNOPS TURNIRJU so se 25. junija zbrali najbolj strastni kvartopirci iz Dobrne in okolice. V tišini in napetem ozračju se je slišalo
samo padanje kart na mize v lovski koči, kjer se je odvijal turnir.
V nedeljo, 29. 6., se je 16 ekip pomerilo na meddružinskem tekmovanju v streljanju na umetne golobe in z malokalibrsko puško na postavljene tarče.

V kulturnem programu se je predstavil pevski zbor LD Dobrna

Nekaj sreče moraš imeti tudi pri kartah

Prehodni pokal je letos osvojila ekipa LD iz Oplotnice.
NA SREČANJU Z LASTNIKI IN UPRAVLJALCI ZEMLJIŠČ smo se
5. julija že četrtič zbrali pri lovski koči. Srečamo se vsako drugo

leto. Prireditveni prostor pred lovsko kočo se je hitro polnil. Prišli
so tudi s področja občin Vojnik in Velenje, kamor segajo meje
lovišča naše lovske družine.
Lovski rogovi štajerskih rogistov so malo po 17. uri zatrobili začetek kulturnega programa, ki ga je povezovala ga. Lidija Senič.
Poleg rogistov so v programu sodelovale še Ljudske pevke in
Mladi harmonikaši iz Dobrne.
Predstavil se je Lovski pevski zbor LD Dobrna, ki ga vodi članica
naše LD, Lidija Senič, in humorist Vrlič. Za dobro počutje so ves
čas prireditve skrbeli domači kmečki fantje, ki nastopajo pod
naslovom LABIRINT.
št. 63 / 2014
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Zbrane na srečanju je pozdravil župan g. Martin Brecl

Zbrane na srečanju so pozdravili: predsednik LD Dobrna, Jožef
Klinc, član UO Lovske zveze Slovenije, Avgust Reberšak, predsednik Savinjsko-Kozjanske Zveze lovskih družin, Vinko Blazinčič in
župan Občine Dobrna, Martin Brecl.
Za veliko udeležbo in dobro počutje je poskrbelo lepo vreme,
ki je privabilo tudi druge obiskovalce lovske koče na Trojni. Dan
se je prevesil v toplo poletno noč, ko smo rekli:
»NA SVIDENJE ČEZ DVE LETI!«
Anton Mogu

Pri vzdrževanju parkovnega drevja opravljena najnujnejša dela
V zdraviliškem parku, ki se ponaša s častitljivo starostjo več kot
150 let, smo morali letos opraviti že drugi poseg, da bi podaljšali
za nekaj let življenje nekaterim drevesom, ki sta jih zob časa in
bolezen že močno načela. V najslabšem zdravstvenem stanju
so drevesa divjega kostanja, ki jih poleg starosti napada še listni
zavrtač, gosenice metulja, ki vrtajo izvrtine v listih, kar ima za
posledico predčasno rjavenje, sušenje in odpadanje listov.

Lipa pri zdraviliški vrtnariji pred posegom

še čase. V samem parku, pred staro kavarno, še ni pozabljena
prva NOČ POD KOSTANJI v avgustu 1978; žal se prireditev vsako
leto bolj odmika na periferijo Dobrne in izgublja svoj prvotni
namen.
Anton Mogu

Darko pri delu ob odstranjevanju suhih vej v krošnji gorskega javorja

Po zimski ujmi (žledu) prve dni februarja je ostalo kar nekaj dreves, na katerih so se pojavile suhe veje, ki jih je bilo treba zaradi
varnosti obiskovalcev parka nujno odstraniti.
Brez hidravlične lestve z aluminijasto ponjavo, ki smo jo dobili
pri celjskem Elektrosignalu, ne bi šlo. »Kako se počutiš tam gor?«
smo vprašali Darka iz Zavrha. »Kamor pogledaš, vse zeleno,
»nam je odvrnil. To je pa kaj drugega kot med kamenjem in betonom, kjer ga delo pri obnovi obzidja in stopnic do župnijske
cerkve že tretje leto zelo zaposluje.
Sicer pa ima park še vedno svoje čare. Kaj vse bi nam povedale
klopce ob sprehajalnih poteh, če bi znale govoriti in PAVILJON v
senci mogočnih dreves, kjer je že toliko nevest in ženinov izreklo tisti usodni DA, ki potem tako različno dolgo drži. Pa Zdraviliški dom s termalnim vrelcem, ki kliče po obnovi in čaka na bolj-
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Poletna nedelja v parku
Turistično društvo Dobrna si skupaj s Kulturnim društvom Dobrna in posamezniki ob podpori Občine Dobrna in Zavoda za
kulturo,šport in turizem Dobrna ter Turistične zveze Slovenije
prizadeva, da bi v Dobrni bilo živahno, tako za domačine kot
tudi za goste Term in dnevne obiskovalce Dobrne.

Zastavili smo si cilj, da bi želeli biti prepoznavni po nedeljskih
dogodkih. Od tod tudi ime prireditve Poletna nedelja v parku,
ki je prvič bila 24. 8. 2014.
Med dežnimi kapljami in sončnimi žarki smo izpeljali številne
nastope pevcev (Ženski pevski zbor Korona Dobrna, Moški
pevski zbor Dobrna, Ljudske pevke Dobrna), sodelovali so tudi
nastajajoči ansambli: Trio, Valovi in Naši trije ter Veseli Fušarji z
ljudskimi glasbili, nastopil je lajnar- Jože Jošt, prireditev pa so
zaključili Folklorna skupina Dobrna in Godba Dobrna. Za prijetno družinsko popoldansko druženje je, skupaj s sinom, zaigral

Branko Mešl, ki je zadnja leta svojega ustvarjanja posvetil Lojzetu Slaku. Sestavil je tudi ansambel Fantje z Dobrne, ki so replika
Fantov s Praprotna.
Ob nastopih smo pripravili razstave:
EX Tempore Dobrna 2014 - po dvajsetih letih smo člani ponovno obudili srečanje slikarjev.
Vabilu se je odzvalo šestnajst slikarjev, od tega trije iz Dobrne,
ostalo pa so znani slikarji, ki so že ustvarjali na Dobrni. Naslovna tema slikarskega srečanja je bila PARK DOBRNA. Umetniki so
ustvarjali v soboto 23. 8. Na prireditvi Poletna nedelja smo slike
razstavili v naravnem okolju parka, v oktobru pa bomo imeli
uradno otvoritev likovnih del v Kulturnem domu Dobrna.
Zelo smo veseli, da so nam slikarji umetniška dela podarili, tako
bodo v trajni lasti društva, to pa bo skrbelo za fond likovnih del,
ki bodo krasila javne prostore Dobrne. Seveda brez dobrotnikov
tudi pri tej prireditvi ne gre, finančno sta nas podprla g. Pirh-Spekter Ložnica in Občina Dobrna.
Gobarska razstava pod vodstvom determinatorja g. Polarja
Če kje potem se lahko v okolici Dobrne sprehodiš po gozdovih,
ki nudijo gozdne sadeže in gobe. Da bi domači in tudi tuji nabiralci v gozdovih prepoznali gobe in imeli do sadov narave pravi
odnos, smo skupaj z našimi ljubitelji-gobarji pripravili poučno
razstavo, ki je bila zelo obiskana.
Razstava malih pasemskih živali (Društvo gojiteljev malih pasemskih živali Slovenske Konjice)
Park Dobrna je odlična lokacija, kjer se gojitelji svojih živali lahko
predstavijo. Razstava v takem obsegu je bila na Dobrni prvič,
pa ne zadnjič.
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Popestritev prireditve so nudile stojnice:
Zavod CUDV Dobrna z izdelki iz keramike in zelišči
Ga. Janja Škoflek z ročno izdelanim nakitom
Ga. Felicijan s suhim cvetjem iz krep papirja, ki je tudi demonstrirala izdelovanja le-teh.
Branko Lugarič se je prvič predstavil z izdelki iz lesa (lesene sklede in kuhinjske deske).
Za domače dobrote so poskrbele : Marta Javornik, Ivanka Štravs,
Drgajner Dragica.
Medičarstvo Krulec
Člani društva- sekcija kulinarike so skuhali gobovo juho in pekli
palačinke …
Kljub občasnemu dežju se je ploščad pred Zdraviliškim domom,
kjer so se tradicionalno radi zbirali domačini in gostje, napolnila. Bilo je živahno. Predvsem domačim obiskovalcem je iz ust
pogosto privrela beseda: » Zakaj se na ploščadi ne dogaja več
prireditev? Z veseljem bi preživeli še kakšno nedeljsko popoldne
ob druženju, uživanju v kulturnih in turističnih dogodkih. »
Lep pozdrav.
Marija Deu Vrečer,
predsednica TD Dobrna
foto: Bojan Vrečer

EX tempore Dobrna 2014

Minilo je dvajset let, ko so se ponovno organizirano med goste
in domačine pomešali slikarji.
Na pobudo Turističnega društva Dobrna, da obudimo slikarsko
tradicijo Dobrne, so se vabilu na EX TEMPORE DOBRNA 2014, ki
je bilo 23. 8. 2014, odzvali:
- slikarji Šaleškega društva slikarjev: Franc Klanfer, Salih Bišič,
Oskar Sovinc in Franc Lesjak
- slikarji društva Slovenske Konjice: Marja Cuk, Vojko Kumer,
Majda Jakopič
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- slikarji ljubljanskih likovnih društev: Pavel Ščurk, Bogdan Breznik, Marija Krošelj.
Med Dobrnčani imamo tudi nekaj talentov: Sabina Marošek, Janja Vogrin, Roman Planko, medtem ko je naša akademska slikarka Suzana Švent barve Slovenije zastopala na Poljskem.

DOGODKI

Vez med EX TEMPORE nekoč in danes so zastopali slikarji celjskih društev: Božidar Ščurek, Vlado Geršak, Jure Godec in Zdravko Dolinšek, ki sedaj živi in ustvarja v Radencih.
Tema letošnjega srečanja je bila Park Dobrna, ki bo leta 2020
praznoval 200 letnico prve omembe. Slikarska dela, 22 slik, smo
člani društva razstavili v nedeljo, 24. 8., na prireditvi POLETNA
NEDELJA V PARKU, pripravili pa bomo še otvoritev razstave likovnih del v Kulturnem domu Dobrna, 11. oktobra, ob desetem
koncertu Ljudskih pevk Dobrna. Trenutno so likovna dela razstavljena v stekleni dvorani Zdraviliškega doma, tako da si jih
naključni obiskovalec lahko ogleda.

S slikarji smo obiskali tudi Kozolec- hišo kulturne dediščine, sicer
ETNO MUZEJ , ki ima v zbirki preko 15.000 eksponatov. Lastnik,
Jože Polenik, jih je skrbno zbiral in prostore tematsko uredil.
Presenečeni so bili nad zakladnico, ki je javnosti preveč prikrita,
zato smo sklenili, da bomo prihodnje leto slikarski EX Tempore
posvetili ETNO MUZEJU z namenom večje prepoznavnosti.
Srečanje likovnih ustvarjalcev so finančno podprli: Občina Dobrna z Zavodom za kulturo, šport in turizem Dobrna ter podjetje SPEKTER d.o.o., ki bo v Dobrni v prihodnjih mesecih odprlo
gostišče TRIGLAV.
Predsednica Turističnega društva Dobrna,
Marija Deu Vrečer
foto: Bojan Vrečer

Poletne prireditve Turističnega društva Dobrna
Vremenoslovci so v svojih poročilih objavili podatek, da že 70
let ni bilo tako deževnega poletja, kot je leto 2014, kar organizatorjem prireditev ne gre v prid. S tveganjem, ki je prisotno pri
vsaki prireditvi na prostem, smo se lotili tudi izvedbe 2. ANINE
NEDELJE in 1. POLETNE NEDELJE V PARKU.
Obe prireditvi imata svoje poslanstvo, in sicer spoznati našo
lepo okolico, tradicijo in dediščino. Na njih opozorimo in povabimo občane Občine Dobrna in delno tudi občane Občine
Vojnik s pomočjo letakov, ki jih prejmejo na dom oz. z velikimi
plakati, ki nam jih omogoči medijski sponzor Terme Dobrna na
obcestnih panojih proti Celju. V množici ponudb in zanimivih
dogodkov v naši širši in ožji okolici je to dobrodošel prispevek

k spodbujanju obiskovalcev, da nas obiščejo oz. je Dobrna kot
turistični kraj pri njih odlična destinacija za preživetje prijetnega
dne, bodisi v naravi ali v Termah Dobrna ali pa pri ostalih ponudnikih na Dobrni.

Anina nedelja
Prireditve Anine nedelje se je letos udeležilo nekaj manj obiskovalcev kot preteklo leto, v veselje pa nam je, da so bili obiskovalci predvsem iz drugih krajev Slovenije, torej se je ime Anina nedelja prijelo. Morda za domačine pot ni zanimiva, saj jo poznajo,
pa kljub temu je že zaradi dodane vsebine vredno, da se ob
taki priložnosti podajo na skupinski pohod. Člani društva smo
št. 63 / 2014
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pripravili za obiskovalce zanimive oglede in vabljive degustacije. Zahvala velja gospodinjam pri sv. Miklavžu za pogostitev,
še posebej pa velja zahvala našim vinogradnikom, združenim
v vinogradniško sekcijo, ki so ponovno navdušili udeležence
z dobrim vinom. Veselo je bilo, še posebej ko so skupini Grče
prispevali svoj glas tudi udeleženci, deležni pa smo bili tudi petja g. Strmška, našega župnika, ki nam je zapel Starčka in še kaj
veselega.
Pri črni kuhinji v Anini hiši so pele Ljudske pevke, za veselje na
piknik prostoru Marovšek je poskrbela še skupina Eks.

V prihodnje bomo razmislili, ali bi bilo morda smiselno, da bi
smeri pohodov zaradi zanimivosti spremenili, bodisi po Loški
poti, po Poti med vinogradi, saj je verjetnost,da se bo več ljudi
odzvalo na pohod in prijetno druženje.
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Z željo, da naš park, ki je ena od naših velikih prednosti in vrednot, oživimo, smo v začetku poletja imeli namen v njem izpeljati kresovanje, pa žal nam vreme ni dopuščalo, konec avgusta
pa smo le uspeli s prireditvijo Poletna nedelja v parku, ki se je
odvijala med deževnimi kapljami in sončnimi žarki. Vsi nastopajoči so bili zaradi pogojev malo omejeni s prireditvenim prostorom, na kar je žal vplivalo vreme. Kljub temu smo bili veseli
vseh nastopajočih: pevcev KUD Dobrna, folkloristov, godbe na
pihala, pa lajnarja itd…
Razveseljivo je, da je na Dobrni veliko muzikantov; tako smo
spoznali tri nove skupine: Naši trije, novo nastajajoči trio pod
vodstvom Robija Božnika in skupino Valovi. Ponovno nas je presenetil Branko Mešl, saj je sina Mateja odlično uvedel v slovensko narodno glasbo.
Poletna nedelja je bila namenjena tudi spoznavanju gob, številni domačini, predvsem pa Marinka in Jože Brecl ter Vida Razgoršek so pripravili razstavo gob pod vodstvom determinatorja
g. Polarja iz Maribora.
Predstavili so se tudi člani društva ljubiteljev malih pasemskih
živali (kuncev in perutnine) iz Slovenskih Konjic. Kar nekaj domačinov se je zanimalo za to dejavnost, zato je prav, da smo jo
približali našim občanom.

Posebno skrb pa smo namenili novo nastalim likovnim delom,
ki so jih dan poprej ustvarili slikarji na EX tempore Turističnega društva Dobrna. Vabilu se je odzvalo šestnajst slikarjev, ki so
ustvarjali na temo Park Dobrna. Dela so bila na ogled na Poletno nedeljo, v naravnem okolju našega parka.
Namen imamo pripraviti razstavo, in sicer 11. oktobra, ko bodo
Ljudske pevke Dobrna imele 10. koncert v Kulturnem domu Dobrna.

DOGODKI

DOGODKI
Številni obiskovalci so obujali spomine na lepe trenutke preživete v parku. Mnogi so nas spodbujali, da bi v prihodnjem letu, ob
jubileju turističnega društva, vsaj en večer ponovili NOČ POD
KOSTANJI, ki jo je Turistično društvo Dobrna 1978 leta pričelo
pod kostanji okoli stare kavarne. Naredili bomo vse, kar je v naši
moči, da bi ponovili prireditev ob jubileju, seveda pa morajo
pripravljenost za organizacijo tega pokazati tudi v Termah Dobrna. Upamo, da nam bo uspelo in se ob letu v poletni noči
srečamo v parku na prireditvi, ki se je vsi še zelo dobro spominjamo.
Marija Deu Vrečer,
foto: Bojan Vrečer

Turistično društvo ocenjuje našo okolico
Upravni odbor je
sprejel tudi nov
pravilnik ocenjevanja, prav tako tudi
ocenjevanje liste,
ki jih bodo skupaj
s foto materialom
shranili in vodili v
evidenci tudi v prihodnje.
Člani
upravnega
odbora in komisija so sprejeli sklep,
da letos prvič ocenjujemo po novih
pravilih in na občnem zboru društva
podelimo priznanja
v obliki: zelenega in
zlatega želoda Turističnega društva
Dobrna. Novost pa
je tudi podelitev »
brezove metle«; s
tem želimo spodbuditi lastnike hiš ali
javnih stavb do bolj skrbnega odnosa do okolja, še posebej v
centru Dobrne, saj nas komisija pri TZS nenehno opozarja na
neurejenost okolja in stavb.
V želji, da boste informirani, kaj komisija ocenjuje, prilagamo
ocenjevalni list.
Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja
OCENJEVALNI LIST ZA LETO………..

ČLANI KOMISIJE ……………………………………………………………………………………………………………………..

DATUM OGLEDA……………………………………………………………………………………………………………………….

Lastnik stavbe ogleda ali ( ustrezno navedi): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OGLED :

- javni objekt ( šola, vrtec, zavod, zdravstveni dom, gasilski dom,občina, mrliške vežice … )

-javne površine: parkirišča, parkirni prostori, avtobusna postajališča, javna mesta za obveščanje, urejenost obrežij voda, javnih nasadovparkov,zelenic in cvetličnih nasadov …
-zasebna podjetja in obrati, ki izvajajo gospodarsko dejavnost: zdravilišče, gostinski lokali, turistične kmetije …
-stanovanjske hiše, večstanovanjske hiše, kmetije …

-sakralni objekti in druga spominska obeležja :cerkve, kapele, spomeniki, …

( Ustrezno obkroži.)

Ena izmed nalog turističnega društva je tudi ocenjevanje urejenosti okolja in skrb za lepo cvetje ter ohranjanje kulturne dediščine.
V letošnjem letu je upravni odbor imenoval novo komisijo v sestavi: Andreja Čerenak (predsednica), Sonja Krulec, članica, Anton Mogu, član, Bojan Vrečer, član in Milan Rebernik, član.

Štev. točk: za vsako posamezno kategorijo se lahko dodeli od 0 točk do 5 točk. Skupno največ 50 točk.

OCENJEVANJE

Št. točk

od 0 do 5 točk

Dovozna pot

Cvetje balkonsko

Parkirišče

Urejenost ostalih cvetlic in vrtov

Zelenica

Upoštevanje odlokov občine in trajnostni razvoj (ogrevanje,
izolacije, naravni material oken itd…)

fasada

Gospodarsko poslopje

Ohranjanje stavbne dediščine

Prejemnik priznanja za lepo okolje (5 točk)

Pomožni objekti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj točk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predlog za priznanje
Od 30 do 40 točk -

zeleni ali srebrni ŽELOD

od 41 do 50 točk –

ZLATI ŽELOD

Opombe komisije :

Marija Deu Vrečer,

Foto: Bojan Vrečer
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Krnska jezera – Krn – Komna - Bohinj

Na planini Za Lepočami

Pot ob Krnskem jezeru proti vrhu Krna

Poletje, ki se poslavlja, je bilo letos nekaj posebnega. Čeprav
skoraj ni bilo dneva brez dežja, sta bila 19. in 20. julij sončna
in nepozabna dneva. S skupino planincev našega planinskega
društva smo se potepali po Krnu in njegovi okolici. Naše hribolazenje smo pričeli v Lepeni, kjer smo od Doma Klementa Juga
po stari mulateri v dveh urah prisopihali do Doma pri Krnskem
jezeru. Tu smo se razdelili v dve skupini. Nekaj se nas je kar kmalu podalo na udobno planinsko pot, ki nas je mimo Krnskega
jezera vodila proti značilni podobi vrha Krna.

Na vrhu Krna
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Sprva je bila pot posuta s cvetjem,
po pričakovanju pa se je v zgornji
polovici suha trdna skala spremenila v debelo, stabilno snežno odejo,
ki nas je spremljala skoraj do vrha.
V upanju na lepe razglede smo v
dobrih treh urah prisopihali na vrh
Krna, ki z 2245 m po višini kar precej zaostaja za najvišjimi vrhovi
v Julijskih Alpah, a zaradi
ugodne lege spada med
najbolj razgledne vrhove. Z njegovega vrha lahko občudujemo skoraj
vse vrhove Julijskih Alp.
Pogled se nam ustavi
tudi na sinjemodri Soči,
ki se vije globoko pod
nami, razgled pa seže
mimo našega morja vse
do Benetk in še naprej.

Krn in njegova soseda Batognica sta vsem znana predvsem
po bitkah iz 1. svetovne vojne
in res nas skoraj na vsakem koraku še po sto letih spremljajo
ostanki življenja in predvsem
trpljenja udeležencev Soške
fronte.
Ko smo se polni vtisov vrnili
do Krnskega jezera, smo seveda pregrete noge potopili v
hladno vodo in bili nemudoma obkroženi z jato malih ribic, ki
živijo v jezeru. Tu so nas čakali ostali člani naše skupine, ki so
raziskovali okolico jezera.
Naslednje jutro nas je čakala udobna pot med visokimi vrhovi
mimo ostankov prve svetovne vojne in Rapalske meje. Na planini Za Lepočami smo ob poti naleteli na ogromno zgradbo, ki je
v času med obema vojnama, v tako imenovanem času Rapalske
meje, služila kot vojašnica.
V tem času je meja z Italijo potekala po vrhovih naših Julijcev.
Meja se je preko Jalovca in Mojstrovke spustila na Vršič, se povzpela čez Prisojnik in Luknjo na vrh Triglava, potem pa čez Vogel
in Črno prst naprej vse do Snežnika in do Reke. Za varovanje

Proti Bogatinskemu sedlu in Komni

meje na tako težkem terenu so imeli v bližini postavljenih kar
nekaj vojašnic, katerih ostanke vidimo še danes. Nekatere izmed
njih so spremenili v planinske koče. Poleg ostankov zgodovine smo na vsakem koraku občudovali cvetje, ki nam je lepšalo
našo pot.
Udobna pot nas je vodila do Koče pod Bogatinom, kjer je bila v
času 1. svetovne vojne bolnišnica, naprej mimo Komne, potem
pa po zaviti mulateri do Koče pri slapu Savica, kjer smo zaključili
naše potepanje.
Za PD Dobrna: Ana Žužek
Foto: PD Dobrna

Noč pod kostanji – najlepša poletna noč na Dobrni
Dobrnski podmladek organiziral
že 36. športno-glasbeno prireditev
za vse generacije.
Letošnja prireditev, ki je potekala od 13. do 17. avgusta, je prvič postregla s kar 5- dnevnim dogajanjem. Poleg športnih turnirjev v košarki, nogometu in odbojki se je na zabavnem in
kulturnem programu našlo kaj zanimivega za vse generacije;
narodno-zabavno sredo so popestrili Gadi in Skupina Navihanke, za balkansko vzdušje so poskrbeli Neda Ukraden in Mejaši,
rockersko sceno pa so zadovoljili Big Foot Mama in Carpe Diem.
V soboto je v dalmatinskem ritmu glasbeni program zaključila
Klapa Šufit z najbolj znanim komadom »Ne diraj moju ljubav«,
ki je navdušil občinstvo. Poleg njih so obiskovalce razgreli tudi
Ansambel Stil, Ansambel Petra Finka in Manca Špik.
Godba Dobrna je otvorila in zaključila prireditev, zadnji dan, v
nedeljo, pa so se predstavili tudi Dobrčani z vsemi svojimi talenti. Prireditev je bila uspešna, saj je bilo poskrbljeno za vse

Rock scena

generacije, tudi za otroke in adrenalinske navdušence, ki so se
lahko poveselili v lunaparku ob prireditvenem prostoru.
št. 63 / 2014
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Več kot 5000 obiskovalcev željnih zabave je Noč pod kostanji
obiskalo kljub nekoliko težjim vremenskim pogojem. Mladi Dobrčani društva Noč pod kostanji Dobrna, ki so prevzeli organizacijo prireditve v svoje roke, so ponosni, da so uspešno izpeljali
vseh 5 dni kulturno-zabavnega programa. »Veseli nas, da tudi
vreme ni ustavilo letošnjega dogodka in da se obiskovalci vedno radi vračajo na Dobrno. Naše dvomesečno trdo delo je bilo
poplačano s pozitivnimi odzivi in dobrim obiskom publike in
to je največja motivacija za v prihodnje«, je dodal Rok Žerjav,
organizator dogodka.
Dogodka ne bi bilo brez podpore Občine Dobrna in Javnega
zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna, ki sta prireditev
sofinancirala. Terme Dobrna, Gostilna in picerija Pod kostanji,
Šotori Petre in Klub študentov Občine Celje so prav tako bistveno pripomogli k boljši izvedbi prireditve. Ne bi uspelo niti brez
medijskih sponzorjev - Radia Antena Štajerska in portala Mladi
smo, ki sta poskrbela, da se je prireditve udeležilo več kot 5000
obiskovalcev. Zahvala pa gre tudi Cineplexx kinematografom,

MTV Sloveniji, stimulativni pijači Sexes, Profilplastu, Glušič
prevozom, Ostremu Vojniku, Slaščičarni Jagoda in Frizerstvu
Darja.
Vtisi ob zaključku prireditve so nad pričakovanji, saj je bila
več kot uspešna, povezala je mlade z Dobrne, ki so priskočili na pomoč, v majhnem kraju pospešila turizem in razgrela
tako mlade kot tudi malce starejše.
Tjaša Hrovatič

Odkritje spominske plošče
posadki ameriškega bombnika
v Vrbi
Na območje Vrbe je 25. februarja 1944 strmoglavil sestreljen ameriški bombnik, B24/H
Liberator s serijsko številko:
42-52101 in imenom »Pacemaker« (mirovnik). Sedem članov
posadke je ob tem dogodku
preminulo, trije so bili ujeti in
so konec vojne dočakali v ujetništvu v Nemčiji.
Letos, ob sedemdeseti obletnici tega dogodka, smo posadki postavili spominsko
ploščo. Svečanost je bila v
času praznovanja občinskega
praznika in v počastitev dneva
državnosti.
V nedeljo, 22. junija, popoldan
smo ob sodelovanju Moškega
pevskega zbora KUD Dobrna,
recitatork Osnovne šole Do-
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brna, Mešanega komornega
pevskega zbora Društva upokojencev Vojnik in učencev in
učenk Podružnične osnovne
šole Socka izvedli kulturni
program. V spomin in opomin
sedanjim in bodočim rodovom, da se morija, kot je bila
v času II. svetovne vojne, ne bi
ponovila, smo odkrili spominsko ploščo. Dogodek izpred
70 let je natančneje predstavil
Marko Zdovc. Prav njemu se
moramo zahvaliti za prizadevanja v raziskovanju dogodka
in s tem zbrano dokumentacijo. O sodelovanju slovenskih
partizanov z zavezniki je spregovoril predsednik Pokrajinske
organizacije združenja borcev
za vrednote narodno osvobo-

ZDRUŽENJE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB
KO DOBRNA
dilne vojne Celjske pokrajine,
Stane Mele. Navzoče je pozdravila tudi poslanka SDS, Sonja Ramšak.
Spominsko ploščo so odkrili:
Branka Gal v imenu Občine
Dobrna, podžupan Občine
Vojnik, in Matej Glažar, član
družine Glažar, ki je brez pomisleka dovolila, da se na njihovi zemlji postavi obeležje.
V času prireditve žal nismo bili
obveščeni, da je med udeleženci tudi odpravnik poslov
veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji in ga iz
tega razloga nismo pozdravili.
Sedaj izkoriščamo to možnost
in se mu zahvaljujemo za njegov obisk.

Prav je, da se na tem mestu posebej zahvalimo članom Prostovoljnih gasilskih društev Dobrna
in Nova Cerkev, še posebej njunima poveljnikoma, ki so z zaporo
ceste omogočili, da je prireditev
potekala varno in brez motenj.
Seveda brez kamnoseka Janeza
Škofleka in podjetja Kamen tega
lepega obeležja ne bi bilo, ali
vsaj ne v takem izgledu.
Ob koncu pa naj velja posebna
zahvala županoma občin Vojnik
in Dobrna, Benediktu Podergajsu, ki je s svojimi nasveti in
organizacijo zagotovil pripravo
osnove in postavitev obeležja
ter županu Občine Dobrna, Martinu Breclu, ki je zagotovil plačilo
obeležja.

Pohod na Komelj
Že petintridesetič smo se tretjo nedeljo v juliju odpravili na
Komelj, na svečanost v spomin dogodkov pri Apovniku,
ko je tam, v boji z nacisti, 12.
oktobra 1943, padlo dvanajst
borcev Domnove čete. Leta
1971 je Zveza koroških partizanov prvič odkrila v spomin
na to tragedijo pri Cimprcu
spominski kamen. Žal so ga,
31. oktobra 1976, neznani storilci razstrelilli. V maju 1978 je
bilo odkritje sedanjega spomenika, ki naj bi bil most miru
in sožitja, zbliževal naj bi ljudi
in utrjeval zavest za človeške
pravice, ki so zapisane v državni pogodbi med Republiko
Avstrijo in Federativno ljudsko
republiko Jugoslavijo.

Graška gora
Vsako tretjo soboto v avgustu se preživeli borci narodno
osvobodilne borbe, planinci
in prijatelji srečujemo na Graški gori, gori jurišev v spomin
na težke boje XIV. divizije februarja 1944. Tudi letos, po
sedemdesetih letih, je bilo na
Graški gori svečano. Ogledali
smo si tudi obnovljen muzej XIV. divizije. Na poti proti
domu smo se ustavili v parku
v Topolšici, kjer je postavljena
spominska soba z dokumenti
o podpisu kapitulacije. Te si
je mogoče ogledati kadarkoli;
zapisi o dogodku so v več jezikih. Okrepčali smo se in poklepetali v restavraciji Jezero
na Velenjskem jezeru. Žal nam
je dež preprečil sprehod ob je-

zeru, a smo se kljub temu domov vrnili zadovoljni, da smo
preživeli lep dan.

Mozirje
To soboto, 6. septembra, smo
se odpravili v Mozirje, na proslavo 70. obletnice osvoboditve Zgornje Savinjske doline
in prihoda XIV. divizije na Štajersko. Kulturni program, ki
so ga pripravili organizatorji,
je pretrgal sivino časa in udeležencem dal novo energijo.
Besede osrednjega govorca,
predsednika Združenja borcev
za vrednote narodno osvobodilne borbe Slovenije, Tita
Turnška, so nas popeljale v tiste dni izpred sedemdesetih
let, ko je bilo Slovencem namenjeno uničenje. Saj veste:
»Naredite mi to deželo zopet
nemško!« … Na koncu je govornik pozval k večji enotnosti
v prizadevanjih za premagovanje sedanjih težkih razmer.
Na poti proti domu smo v
Radmirju, po prestopu cerkvenega praga, stopili v nov svet.
Domači župnik nas je, v nekoliko hudomušnem tonu, vodil med z zlatom in srebrom
izvezenimi mašniškimi plašči,
ki so jih darovali evropski dvori
v sedemnajstem in osemnajstem stoletju, ko je bila tu znana božja pot. Poleg mašniških
oblačil so darovali tudi različne dragocene predmete, ki
so jih morali po ukazu Franca
Jožefa, sina Marije Terezije, poslati na Dunaj, a je prav on na
to ukinil vse božje poti …
predsednica združenja,

HEJ ANŽE HEJ
(pripev)
Naš ANŽE – hej –
šel je na morje – hej!
Naš ANŽE – hej –
prišel je srečno nazaj!
HEJ ANŽE HEJ
Hej hej hej –
naš pridni ANŽE – hej –
šel je na morje – hej –
plavati plavati – hej –
plavati plavati – hej!
Hej hej hej –
naš pridni ANŽE – hej –
prišel je spet nazaj –
hej hej hej – spet vesel nazaj –
spet vesel nazaj!

Hej hej hej –
s seboj je prinesel – hej –
lepe spomine – hej –
lepe spomine – hej –
naš pridni ANŽE naprej!
Hej hej hej –
z njimi se bo sladkal –
mislil na morski kraj –
mislil na morski raj –
zdaj – ko je nazaj!
Hej hej hej –
spet si bo srčno želel
videti morske valove –
ladjice lepe in nove –
hej hej hej in sonca sijaj!
HEJ ANŽE HEJ
19. 07. 2014 / Josip Bačić, Savski
(ta tekst išče skladbo)

Andreja Stopar
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zdravo
življenje

Marija Ocvirk, dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva. Leta 2005 se je zaposlila v Termah
Dobrna, kjer ima ginekološko ambulanto, poleg tega se ukvarja z rehabilitacijo žensk po operaciji na
rodilih, pri težavah z zanositvijo, pri težavah v menopavzi, za zmanjšanje težav v nosečnosti in izvajanje preventivnih zdravstvenih programov za boljše zdravje žensk. Posebej jo zanimata balneoterapija
in njen vpliv na zdravje.

Čarobni zaklad Dobrne
Narava je Dobrno obdarila z
vrelcem termalne vode. Takšne vode so ljudje vedno
cenili zaradi njihovih zdravilnih učinkov. Danes lahko to
mnogo ljudi potrdi iz lastne
izkušnje.

Zgodovina in izkušnja
o termalni vodi
Po svetu takšne vrelce cenijo
kot neprecenljiv vir zdravja,
stara ljudstva pa so jih imela
za dar bogov. Ljudje so uporabljali takšne vrelce že v bronasti dobi. V grški Šparti so bile
kopeli celo predpisane z zakonom. Mnogo vrelcev so po
vsem svetu odkrili že davno
in so v tisočletjih ali stoletjih
uporabe v medicinske namene dokazali svojo vrednost.
Prestali so stoletna testiranja
glede varnosti in uporabe.
Tako je tudi z vodo na Dobrni,
za katero vemo, da so jo uporabljali že za časa Rimljanov.
Ko sem pred desetimi leti začela delati na Dobrni kot ginekologinja, nisem veliko vedela o zdravilnosti dobrnske
termalne vode. Skoraj dnevno
sem poslušala bolnike in goste, ki so mi pripovedovali različne zgodbe o tem, kako jim
je dobrnska voda pomagala.
Sprva njihovim zgodbam nisem verjela, ker pa sem jih veliko slišala, sem postala rado-
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vedna. Res me je zanimalo, ali
voda pomaga izboljšati zdravje in počutje. Najprej sem jo
preizkusila sama. In res sem se
po kopeli počutila prerojeno,
sproščeno in umirjeno, čeprav
rahlo utrujeno. Koža je bila
mehka kot svila, med kopeljo
so jo namreč masirali številni
drobni mehurčki. »Oh,« sem
si rekla,« to bom pa še večkrat
ponovila.« Sedaj me prijatelji
nejeverno gledajo, ko jim povem, da veliko drobnih težav
rešujem kar s kopanjem v dobrnski termalni vodi.
Janko Orožen v svoji knjigi o
Dobrni iz leta 1975 piše: »Vrelec termalne vode je srce zdravilišča. V njem je rahlo peneča
voda, ki je brez barve , duha in
okusa, a ko se vznemiri, dobi
mlečen videz. Ob vsakem letnem času ima temperaturo
37° C, ki se zelo dobro drži.
Voda domnevno prihaja iz
globine 1200 m, iz apneniških
plasti.« Še natančneje povedano: dobrnska voda vsebuje
številne minerale, pline in hlape. Je enkratna, kajti v njej ni
kemikalij in ni onesnažena, ker
se temeljito prečisti na kilometrski poti do površja. Poudariti
je treba, da tako čiste snovi
na zemlji ni najti! Ko ležim v
vodi, razmišljam: »Koliko je
stara voda, v kateri mi je tako
na moč prijetno: 100, 1.000,

10.000 let? Od kod prihaja, da
že tisočletja ne presahne? Ali
je morda v globini pod Dobrno veliko jezero tople vode?
Kakšni pritiski neki morajo biti
v globini, da to žlahtno vodo
potisnejo na površje? » Na
ta in podobna vprašanja ne
znam odgovoriti in se zato
samo čudim in strmim.

Medicinska
uporabnost
dobrnske vode
Medicina priznava zdravljenje z vodo kot posebno vejo,
imenovano balneologija. Ta
se ukvarja z zdravljenjem z
vodo in preučuje delovanje
vode, plinov, blata in klime
na telo. Medicina, ki skokovito
napreduje na vseh področjih,
širi meje tudi v balneoterapiji
(zdravljenju z vodo) in ima to
terapijo za odlično dopolnilno
ali celo za samostojno metodo
zdravljenja. Nič nenavadnega,
saj ima pomembno vlogo pri
zdravljenju in preprečevanju
številnih obolenj.
Voda deluje na telo preko naše
kože, ki je največji telesni organ, težak 4,5 do 5 kg, pokriva
dva kvadratna metra površine,
debelina kože je 1,4 do 4 mm.
Znano je, da je v šestih kvadratnih centimetrih kože 500
znojnic, 100 lojnic, 150 receptorjev za pritisk, 75 za vročino,

10 za mraz in milijon celic. To
jasno govori, da preko kože
zdravimo in da ima kopanje
v termalni vodi pomembne
učinke na naše zdravje. Naj jih
nekaj naštejem, čeprav vem,
da so dobro znani:
• poviša telesno temperaturo
in posledično uniči škodljive
bakterije in viruse, ki jih imamo v telesu;
• pospeši krvni pretok, hitreje
se izločijo odpadne snovi iz
telesa;
• pospeši pretok s kisikom
bogate krvi, kar izboljša prehranjevanje vitalnih organov;
• poveča metabolizem in izboljšuje delovanje žlez prebavnega trakta in jeter;
• dolgotrajno redno kopanje
(3 do 4 tedne) normalizira
delovanje žlez z notranjim
izločanjem in avtonomnega
živčnega sistema;
• minerali, ki se nahajajo v
vodi, se absorbirajo v telo in
zdravilno delujejo na organe;
• poveča se telesna odpornost, tvorba endorfinov,
normaliziranje
delovanja
žlez z notranjim izločanjem;
• dobrnski vrelec ima tudi
veliko tako imenovanih
negativnih ionov z izjemno pozitivnimi občutki
fizičnega in psihičnega
ugodja.

ZDRAVO ŽIVLJENJE
Zaradi visoke učinkovitosti dobrnske termalne vode mora
človek pri kopanju v njej upoštevati svojo telesno kondicijo.
To velja tudi za pitje te vode
pri vrelcu, saj deluje čistilno in
blago odvajalno na naše črevesje, telo pa iz nje vsrkava potrebne minerale. Polega tega
je voda uporabna za inhalacije, pripravo blatnih oblog in
kopeli, galvanske kopeli, savne, kneippove bazene in tuše

... Ker ima strah velike oči,
velja pri koncu omeniti še
strah pred infekcijami v bazenih in skupnih kopališčih.
Čeprav ni povsem iz trte
zvit, je pa močno pretiran.
Temeljite raziskave namreč
ugotavljajo, da je prenos
bakterij veliko pogostejši
v letalih, trgovskih centrih,
bolnišnicah in v prostorih,
kjer je veliko ljudi, kot pa v
bazenih.

Voda v Dobrni je učinkovita
pri zdravljenju ženskih, uroloških in živčnih obolenj pa tudi
revme, poškodb ipd. Ob teh
sicer suhoparno naštetih indikacijah pa sama vedno vidim
bolnika osebno. Najbolj mi
je ostala v spominu gospa, ki
je prihajala na Dobrno zaradi
skleroderme, bolezni, pri kateri je koža postajala trda kot kamen. Na koncu prstov ji je pokala in krvavela, kar neznosno

boli. Po 14 dnevnem kopanju
v dobrnski vodi je koža postala
mehkejša, bolečine pa izginile.
Vsa srečna je vedno povedala,
da se čez pol leta vrne. Podobnih zgodb je brez števila!
»Voda je iz dveh delov vodika
in enega dela kisika, vse drugo
je čarovnija,« je napisal angleški filozof Clive Staples Lewis.
S to mislijo se strinjam in brez
pretiravanja dodajam: »Voda
na Dobrni je res čarobna.«
Marija Ocvirk,
dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva

Povišan krvni tlak
Zdrav sem, samo povišan krvni tlak imam. To je izjava, ki jo
zdravniki in bodoči zdravniki večkrat slišimo, ko jemljemo podatke za bolnikovo anamnezo. Razlog, da ljudje povišanega krvnega tlaka ne štejejo med omembe vredne bolezni, je verjetno
v tem, da ne boli in da se večinoma ljudje ne zavedamo njegovih resnih in tragičnih posledic.
Visok krvni tlak ali arterijska hipertenzija je bolezen, ki navidezno
ne povzroča težav, ljudje pogosto ne vedo, da jo imajo. Največkrat je posledica staranja in/ali nezdravega življenjskega sloga.
Epidemiološke raziskave kažejo, da se bolezen pojavi pri skoraj
50 odstotkih v odrasli populaciji v večini dežel. Čeprav poteka
nemo, jo je potrebno zdraviti. Če tega ne storimo, obstaja velika
verjetnost za pojav bolezni srca in ožilja. Ti predstavljajo vodilni
razlog smrti v Sloveniji.

krvi mora zadostiti potrebe organov po kisiku in hranilnih snoveh, ki so potrebni za normalno delovanje. Višino krvnega tlaka
določata dve vrednosti: višja vrednost ali sistolični tlak in nižja
vrednost ali diastolični tlak. Krvni tlak ni ves čas enak; spreminja
se s spreminjanjem telesnega položaja, odvisen je od telesne
aktivnosti, višji je podnevi, med spanjem se zniža. Krvni tlak se
zviša nad normalne vrednosti tudi ob razburjenju, strahu, bolečini, med telesno obremenitvijo, vendar se kmalu po prenehanju dražljaja zniža na izhodiščno raven. To so povsem normalne
reakcije organizma, ki se pojavljajo pri zdravih osebah in tudi pri
bolnikih s hipertenzijo.

Kaj je krvni tlak?
Krvni tlak je sila, s katero kri pritiska na enoto površine žilne
stene. Krvni tlak zagotavlja primeren pretok krvi v ožilju. Pretok

Kaj je povišan krvni tlak?
Povišan krvni tlak ali arterijska hipertenzija je bolezen, pri kateri
pride do povišanja sistoličnega ali diastoličnega krvnega tlaka
št. 63 / 2014
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ali obeh. Krvni tlak je zvišan, če je sistolični krvni tlak enak ali
višji kot 140 mmHg, diastolični krvni tlak pa enak ali višji kot 90
mmHg. Krvni tlak merimo običajno na nadlahti pri sedečem
preiskovalcu. Veliko ljudi danes nadzoruje vrednosti krvnega
tlaka doma, pogosto jim zdravstveno osebje svetuje vodenje
dnevnika meritev, saj je v veliko pomoč pri postavitvi diagnoze
in spremljanju uspešnosti zdravljenja.
Glede na vrednosti tlaka hipertenzijo delimo na več stopenj:

- kajenje,
- kofein, njegov učinek na povišanje tlaka je še večji, če ob kavi
kadite,
- uživanje alkohola,
- hipertiroidizem,
- starost, pri moških se običajno
pojavi v srednjih letih, pri ženskah pa po menopavzi.
Velik problem pri povišanem krvnem tlaku je prenehanje jemanja antihipertenzivnih zdravil. Bolniki, ki prejemajo terapijo, se
dobro počutijo in pravzaprav nimajo nobenih težav in bolečin.
Ko s terapijo uspejo znižati krvni tlak na normalne vrednosti,
mislijo, da so zdravi. Na tej točki pogosto na lastno pest opustijo predpisano terapijo. Takrat se najpogosteje pokažejo resne
posledice in okvare organov (srce, ledvice, možgani, očesno
ozadje).

Tabela 1: Definicija in razvrstitev arterijske hipertenzije
(Košnik M, et al. Interna medicina. Ljubljana: littera Picta; 2011)

Nevarnosti zaradi povišanega krvnega tlaka
Glede na to, da povišan krvni tlak ne boli in nič ne moti pri vsakodnevnih dejavnosti, je glavno vprašanje, zakaj nas skoraj na
vsakem koraku opozarjajo nanj. Glavni problem dolgotrajno
povišanega krvnega tlaka je v tem, da je eden glavnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja: možganska kap,
koronarne bolezni, periferne arterijske okluzijske bolezni, srčna
odpoved, hipertrofija-zadebelitev levega prekata, arterioskleroza, ledvična odpoved in poškodbe očesnega ozadja. Vse naštete bolezni v večini primerov puščajo hude in trajne posledice,
pogosto se končajo s smrtjo.

Dejavniki tveganja
V večini primerov vzroka arterijske hipertenzije ne poznamo
in je ne moremo ozdraviti, lahko pa z ustreznim zdravljenjem
znižamo krvni talk na normalne vrednosti in s tem odložimo
ali celo preprečimo nastanek zapletov zaradi trajno zvišanega
krvnega tlaka. Hkrati je nujno zdravljenje tudi drugih dejavnikov
tveganja.
Med glavne dejavnike tveganja sodijo:
- debelost, predvsem so ogroženi moški srednjih let s trebušno
debelostjo,
- slaba prehrana, predvsem prevelik vnos maščob živalskega
izvora in soli,
- premalo telesne aktivnosti,
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Zdravljenje
Glavni namen zdravljenja je zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti zaradi srčno-žilnih zapletov. Arterijsko hipertenzijo zdravimo s spremembami življenjskega sloga in z zdravili. S spremembami življenjskega sloga lahko napredovanje hipertenzije
upočasnimo, morda celo preprečimo. Med najpomembnejše
ukrepe sodijo:
- zmanjšanje prekomerne telesne teže,
- redna telesna aktivnost,
- omejitev uporabe tobačnih izdelkov in uživanja kave ter alkohola,
-zdrava in uravnotežena prehrana, predvsem je pomembno
zmanjšanje količine zaužite soli,
- zmanjšanje stresa.
Na tržišču je veliko zdravil, s katerimi uravnavamo krvni tlak.
Zelo pomembno je, da se o njih temeljito pogovorite s svojim osebnim zdravnikom. Osebni zdravnik na podlagi meritev
krvnega tlaka in ostalih pridruženih bolezni individualno izbere
primerno zdravilo ali kombinacijo zdravil za vsakega bolnika.
Nasvet namesto zaključka
Hipertenzija ni problem, ki bi ga samo zdravili in nato ignorirali.
Je stanje, ki ga moramo nadzirati celo življenje. Bolniki s povišanim krvnim tlakom lahko z doslednim upoštevanjem zdravnikovih navodil in rednim ter pravilnim jemanjem zdravil bogato
in dobro živijo.
Tea Kasnik,
študentka 6. letnika splošne medicine
Medicinske fakultete Ljubljana

ZDRAVO ŽIVLJENJE

Kakšno vadbo izbrati jeseni in pozimi?
Nekaj nasvetov iz ponudbe Term Dobrna.
Jesenska in zimska jutra so
zelo hladna in dnevi so veliko krajši, zato zna biti vadba
otežena in veliko lažje je ostati doma na toplem, kot pa
se odpraviti ven. Toda tudi v
hladnejših mesecih se najde
ogromno priložnosti za gibanje in hladno vreme ne sme
biti izgovor za lenarjenje. Kar
pomislite na to, kako se nabirajo grami in kilogrami med
vsemi predprazničnimi in
prazničnimi zabavami. Poleti
je bila izbira med športnimi
aktivnostmi resnično večja, saj
smo se lahko veliko gibali tudi
na prostem. Pogosti so bili pohodi v hribe in gore, gibanje v
naravi je bilo na prvem mestu.
A tudi jesensko-zimski čas prinaša precej možnosti gibanja
na prostem. Nikar pa ne pozabite, da se ob prenehanju gibanja preoblečete in ob morebitnem spolzkem terenu še
toliko bolj pazite na obutev, ki
naj bo primerna letnemu času
in dejavnosti. Pred vami je torej nekaj nasvetov iz ponudbe
Term Dobrna.

Dejavnosti v naravi

Jesen ali zima ponuja v svoji
lepoti kar nekaj možnosti za
gibanje na prostem. Vzemimo
kolo in se opravimo na izlet.
Tudi rolerji ali smuči so dobra
izbira. Lahko pa se odpravite
tudi na tek, sprehod in pozimi
na smučanje ali drsanje. Odlična opcija so prav tako obiski
hribov in gora, le ob pravi
obutvi in opremi. Pravzaprav
so hribi v tem letnem času še

posebej lepi. Ljubitelji gob so
jeseni še posebej veseli, saj
se lahko končno odpravijo v
gozd. Ostali pa si kdaj naberite košarico kostanja, ki bo še
kako teknil v hladnih jesenskih
večerih, ko vam bo pogrel
roke in želodček. Vse ljubitelje
belih strmin pa hribi pozimi
vabijo, da se predate smuki.

Fitnes
Fitnes je ob mrzlih jesenskih in
zimskih dneh najpogostejši izbor posameznikov za športno
aktivnost. Njegova prednost
je v tem, da niste omejeni s
točno uro prihoda in lahko
izbirate med dopoldanskimi,
popoldanskimi in večernimi
termini. Vadba je prilagojena
posamezniku in je lahko popolnoma rekreativne narave
ali bolj ciljno določena - povečanje mišične mase, hujšanje,...

Plavanje
Plavanje je tudi lahko eden od
vaših izborov za športno aktivnost, saj gre za enega najbolj
zdravih športov. Za svoje telo
boste odlično poskrbeli, če si
boste vzeli dve uri na teden
za plavanje. S tem boste krepili mišice celega telesa, prav
tako pa plavanje izredno blagodejno vpliva na bolečine v
hrbtenici in jih celo odpravlja.
Voda pa obenem tudi sprošča in pomirja. Še posebej
če govorimo o termalni vodi
Term Dobrna, ki je naš glavni
zdravilni dejavnik in jo že desetletja uporabljamo za utrje-

vanje organizma in izboljšanje
celotne psihofizične kondicije
posameznikov in skupin. Obiščite bazene hotela Vita ali
termalne kopeli v Zdraviliškem
domu in hotelu Vita tudi v mrzlih dneh.
Kdor pa se rad še malo razvaja, naj po plavanju obišče še
savno. S tem boste okrepili
kardiovaskularni sistem, očistili
kožo, izboljšali imunski sistem
in sprostili mišice. Prav tako
ima savna izredno pozitiven
učinek na psihično počutje.
Doživite sprostitev z atraktivno ponudbo parnih in finskih
savn ter dodatno pestro po-

nudbo za izvajanje Kneippovega programa v Deželi savn
v Termah Dobrna.
* Evin dan – ob ponedeljkih
po 16.00 je Dežela savn rezervirana samo za ženske.
* Savna programi, ki povečujejo pozitivne učinke savnanja.
* Vstop v savno omogoča
brezplačno kopanje v bazenu
hotela Vita.
* Možnost zakupa Savna studia Tisa za sprostitev v dvoje.

Skupinske vadbe
V mrzlih dneh je zanimiva tudi
izbira dvoranskih športov. Tako
tudi v Termah Dobrna vpisuješt. 63 / 2014

39

ZDRAVO ŽIVLJENJE
mo v novo sezono skupinskih
vadb, ki bodo poskrbele za izjemne rezultate v doseganju
kondicijske pripravljenosti in
pri oblikovanju telesa.
• Body Power (funkcionalna
vadba)
• Piloxing (pilates, boxing,
dance)
Se vidimo in skupaj migamo
vsak torek in četrtek, od 18:15
do 19:15 v hotelu Vita.
O vadbi:

BODY POWER
(FUNCIONALNA VADBA)
Je visoko intenzivna intervalna
vadba (HIIT), pri kateri boste
spodbudili svoj metabolizem,
pokurili veliko število kalorij,
uspešno tudi še nekaj časa po
vadbi.
S to vadbo boste povečali rezultate, optimizirali mišično
reakcijo, pridobili na kondiciji, koordinaciji telesa in na
ravnotežju ter v kratkem času
oblikovali svoje telo.
Je vadba, pri kateri v začetni

fazi uporabljamo samo moč
svojega telesa, kasneje pa v
vadbo vključimo tudi različne
fitnes pripomočke.
PILOXING
Je vadba, ki združuje tehnike
boksa in pilatesa. Gre za kombinacijo aerobne in anaerobne intervalne vadbe , ki vas bo
popeljala v formo z vključitvijo
zabave in izziva po novem.
Piloxing je nova vadba, ki jo je
ustvarila švedska inštruktorica
pilatesa, plesalka in bokserka
Viveca Jensen. Vadba vključuje
moč, hitrost in preciznost boksa ter oblikovanje postave s
pilatesom.
Priporočamo vsakomur, da ste
redno fizično aktivni skozi vse
leto, da ste potrpežljivi, da vadbo izvajate postopno in redno.
Vadba ima tudi psihosocialne
vrednote, saj gre v veliki meri za
prisotnost notranje motivacije.

Vadba vpliva na nas zelo pozitivno, saj do določene mere
pomeni odpornost proti stresu,
vliva samozaupanje, zaradi povečanega dotoka kisika v možgane poveča storilnost duševnih funkcij, hkrati pa nas nauči
potrpežljivosti, vztrajnosti in neomajnosti, kar pomeni učinkovitejše reševanje vsakdanjih težav. Nadalje nas zbliža s samim
seboj, saj se soočamo z mejami
telesnih in duševnih sposobnosti, naučimo se prisluhniti organizmu ter postavljati realne zahteve. Ne nazadnje nas vodi do
sprostitve, do boljšega počutja,
kajti redna dolgotrajna vadba
povzroča izločanje hormonov
endorfinov, ki sprožijo prijetno
počutje in dobro razpoloženje.
Veselimo se vaše družbe v
kraju, kjer je dobro počutje že
stoletja doma.
Mojca Korpar,
marketing Term Dobrna

Prenovljen cafe restaurant may
ter za razne druge priložnosti.
• Slavnostna kulinarika za poslovna kosila, praznovanja in zaključke ob koncu leta: celostna organizacija in planiranje
zabav, praznovanj, odlična kulinarika ter gostinske storitve v
zelenem in mirnem okolju vam bodo pričarali pravo gurmansko doživetje in nepozabno praznovanje.
• Najina poroka ter organizacija civilnih obredov in poročnih
zabav - čarobni trenutki, romantične želje, nežne misli, veliki
načrti, navali prijetnih čustev, sonce v srcu in še tako veliko
pozitivnih sklopov besed lahko opiše samo vajin dan, ki bo
neprimerljiv in neponovljiv. V Termah Dobrna vama bomo
pri tem pomagali. Mladoporočencema, ki imata poročno
slavje v Zdraviliški dvorani, podarimo nočitev v apartmaju v
hotelu Vita, dobrodošlico v sobi in postrežbo zajtrka v sobi.
Prenovljena ponudba odličnih jedi in sladic za gurmane, užitSvatom pa nudimo nastanitev po ugodnih cenah.
karje in za še tako zahtevne okuse. Izpostavljamo:
• Sladke razvade: naročite lahko torte zase in svoje najdražje,
Mojca Korpar,
saj sprejemamo naročila za rojstnodnevne in poročne torte
marketing Term Dobrna
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šolski
kotiček

V mesecu juniju se je od naše šole poslovila še ena generacija devetošolcev.

Z veseljem se bomo spominjali vseh njihovih uspehov in lepih trenutkov, preživetih z nami,
v prihodnje pa jim seveda želimo obilo uspehov!
Kolektiv OŠ Dobrna

Prvi šolski dan
Zopet je prišel 1. september in prag OŠ Dobrna je prestopilo 22
učencev. Skupaj z ravnateljem, županom, učiteljicama in drugošolci smo jih toplo sprejeli in jih popeljali v njihov razred. Presenetili smo jih s kratkim kulturnim programom, darilcem in torto.

Otroci, novi učenci, so bili navdušeni in tudi malo prestrašeni.
Tudi letos ni manjkalo solz na obeh straneh, pri prvošolčkih in
njihovih starših. Novih učencev smo vsi zelo veseli in prepričani
smo, da jim bo z nami lepo.
Razredničarka: Silva Pintar
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Tekmovanje učencev za Preglova priznanja
Tekmovanje iz znanja kemije imenujemo tekmovanje za Preglova priznanja in
poteka že od leta 1967 na izbirni šolski ravni in na državnem nivoju.
Glavni cilji tekmovanja so:
• širjenje in poglabljanje znanja kemije
• popularizacija kemije
• uporaba znanja kemije
• odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev
• motivacija za nadaljnje poglabljanje s področja kemije
8. marca 2014 je potekalo že 48. državno tekmovanje. Našo šolo sta zastopali
Sara Božnik iz osmega razreda in Mija Hrovat iz devetega razreda.
Obe učenki sta se na tekmovanju potrudili , še posebej pa je bila uspešna
Sara Božnik, ki je osvojila zlato Preglovo priznanje.
Mentorica:
Zdenka Velečič

Sara Božnik, učenka 8. razreda (šol. leto 2013/14),
je osvojila zlato priznanje iz znanja kemije.

Poletna šola v naravi
Lani smo se četrtošolci še posebej veselili
konca šolskega leta. Komaj smo dočakali
9. junij, ko se nas je 19 učencev, učiteljici
in plavalni učitelj odpeljalo proti Baški na
otoku Krku. Na avtobusu smo se dogovorili, kdor bo prvi videl morje, bo vsem
plačal sladoled.
V Baški nas je pozdravilo sonce, topla
voda in odlične kuharice. Vsako jutro smo
dan pričeli s telovadbo in pospravljanjem
sob. Največ časa smo seveda preživeli na
plaži in v morju, saj smo pri ocenjevanju
plavanja vsi dosegli boljše rezultate. Najpogumnejši smo vsak dan plavali do mize
in skakali z nje. Preizkusili smo se tudi v
vožnji s kajaki.
Popoldanski počitek pa smo izkoristili za
spoznavanje življenja v morju in na otoku
Krku.
Ob večerih smo si ogledovali mesto, si
ogledali akvarij, se sladkali s sladoledom
in se družili z učenci l. OŠ iz Celja. Na
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ogled mesta smo se podali tudi s kolesi.
Zelo nam je bila všeč nočna vožnja z ladjo
in sladkanje s palačinkami. Dnevi so hitro
minili. Na poslovilnem večeru smo prejeli plavalna priznanja in uživali v glasbi in
plesu.
Še dolgo se bomo spominjali te šole v naravi in vsega lepega.

Taja Vodenik, Urška Ovtar in
Deja Mešl, 5. r.
Mentorica: Terezija Audič

Zahvala Galovi družini
V lanskem šolskem letu je na šoli potekala interesna dejavnost
»Vrtek Krtek«. Zaradi gradnje novega vrtca smo imeli na začetku
težave, kje bi si naredili svoj vrt. Spomladi je bil vrtec zgrajen in
odstopili so nam nekaj površine. Skupaj z učenci smo si zamislili, da bi imeli grede malo višje, za kar pa bi potrebovali nekaj
lesa. Pri tem nam je priskočila na pomoč Galova družina, družina Štravs z Brdc. Gal je bil v lanskem letu učenec 1. b razreda
in tudi član našega krožka. Njegov ati je bil pripravljen podariti

nekaj dreves (urejanje gozda po ujmi) in nam jih je tudi dostavil
do šole. Naš hišnik je hlode obdelal in nam sestavil dve gredi.
Nastali sta zelenjavna in cvetlična greda. Letos bomo nadaljevali
z delom in si ustvarili pestrejši vrt.
V SVOJEM IMENU IN IMENU ŠOLE SE DRUŽINI ŠTRAVS NAJLEPŠE
ZAHVALJUJEMO ZA MATERIAL IN POMOČ.
Mentorica krožka:
Silva Pintar

drobtinice
iz vrtca
Novo šolsko leto v Vrtcu Dobrna
Pričetek šolskega leta pomeni prelomnico tudi v Vrtcu Dobrna.
Minil je čas lagodnejšega službenega ritma staršev in prijetnih
dopustniških dni. Vrvež okrog in v vrtcu nas navdihuje z novo
energijo in novimi načrti. Vrtec Dobrna je s sedmimi oddelki
otrok v letošnjem šolskem letu presegel marsikatera pričakovanja. Zaposleni v Vrtcu Dobrna se zavedamo otrokovega po-

membnega obdobja za učenje govora, razvoja osnovne motorike, socialnega, emocionalnega in spoznavnega razvoja. Zato
še posebej skrbno izbiramo dejavnosti, ki ta razvoj spodbujajo
in nam vsem skupaj bogatijo dneve preživete v vrtcu. Tudi na
kvalitetno predšolsko vzgojo lahko pogledamo kot na zelo dobro investicijo za prihodnost. Saj so otroci naš največji zaklad!
Ksenija Ulaga
št. 63 / 2014
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Spoznajmo se in igrajmo
Ob vstopu v vrtec se otrok srečuje z obilico novih vtisov, dogodkov in doživetij. Večina otrok, ki zgodaj vstopajo v vrtec, je prvič
za daljši čas ločena od staršev. V novem okolju se srečajo z novimi in neznanimi osebami. Prilagoditi se morajo ritmu življenja
in novim zahtevam. Otrok se mora navaditi na bivanje v skupini
vrstnikov, s katerimi si deli igrače in pozornost odraslih. Zaradi
vsega tega pomeni vključitev otroka v vrtec veliko spremembo
v njegovem življenju. Kako jo bo prenesel, je seveda odvisno
od stopnje otrokovega razvoja, od njegovega značaja, njegovih
izkušenj, ravnanja odrasle osebe. Otrok je v tem obdobju občutljiv in razdražljiv, že malenkosti ga spravijo v jok. V popoldanskem času želi imeti starše ob sebi. Otrok si vas želi zase, želi si
zopet tiste varnosti, ki jo je imel pred vstopom v vrtec. Te težave
v času uvajanja v vrtec izginejo, ko otrok sprejme novo okolje
in se začne navezovati na vzgojiteljico ali osebo, ki mu v času
odsotnosti staršev nudi občutek varnosti in zaščitenosti.
V Vrtcu Dobrna vsako leto starše novincev vabimo v mesecu
juniju na sestanek. Konec meseca avgusta pa strokovni delavci
povabijo starše novincev na pogovorno urico. Strokovni delavci si tako pridobijo informacije o otrokovem značaju, njegovih
navadah, razvadah, izkušnjah, … Starši pa se seznanijo s postopnim uvajanjem svojega otroka v skupino ter pridobijo ostale
želene informacije. Postopno uvajanje poteka pet delovnih dni
oz. se po potrebi individualno prilagodi na potrebo otroka. Prve
dni uvajanja otroci ostajajo v vrtcu krajši čas, najprej skupaj s
starši. Tako so starši skupaj z otroki vključeni v dejavnosti v skupini ter tako spoznavajo in se navajajo na dnevno rutino. Krajši
čas, ki ga otroci preživljajo sami, se postopoma podaljšuje.

Tako posvečamo veliko pozornost medosebnim odnosom in
počutju otrok. Zelo pomemben je tudi vsakodnevni stik in iz-
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menjava informacij o otrokovem počutju tako doma kot v vrtcu.
Počasi gradimo zaupanje otroka do nas in sovrstnikov.
Z radovednostjo skozi igro otroci spoznavajo nove prijatelje,
vzgojiteljice, novo okolje.

Otroci kmalu začutijo toplino, ki jim jo vzgojitelji nudimo, in se
tako potolažijo ob odhodu staršev. Čas, ki ga preživljamo skupaj,
popestrimo s prepevanjem krajših pesmic, poslušanjem flavte,
prstnimi igricami, bibarijami, s plesom ob glasbi. Odtiskujemo
tudi svoje dlani, prebiramo knjige in se ob njih pogovarjamo.

DROBTINICE IZ VRTCA

Veliko pa se gibamo po prostoru ter sončne dni izkoristimo na
terasi vrtca.
V vrtcu smo strokovno usposobljeni ljudje, ki si srčno prizadevamo, da bi se vaš otrok pri nas dobro počutil, tako bo tudi

obojestransko zaupanje in sodelovanje lepše.
Uvajalni dnevi so za nami in že hitimo novim dogodivščinam
naproti.
Zapisali:
Darija Fekonja in Katja Švent

Vrtec v naravi
V začetku junija se je 13 najstarejših otrok
udeležilo Vrtca v naravi. To je dodatni
program, ki ga je letos naš vrtec prvič ponudil otrokom. Letovanja v CŠOD Ajda so
se udeležili šestletni otroci (od 2. 6. – 6.
6. 2014). Skoraj vsi otroci so med letom
tudi obiskovali planinski krožek. Otroci so
pet dni preživeli na Libeliški Gori, skupaj
z Marjano Šet in Matejo Golčer. Izpeljali

so štiri izlete ter se učili v najboljši učilnici - v naravi. Prijazni strokovni delavci so
jih popeljali v čarobni svet čutil, saj so jim
odlično pripravili program Čutila na preži.

Čarobna preproga

Okušanje soli

Otroci so spoznavali, prepoznavali in raziskovali različne ekosisteme, se urili v različnih gibalnih spretnostih, tudi v plezanju
na plezalni steni.

Z njimi so iskali nagajivega škrata, po njegovih navodilih izvajali naloge in se igrali
na posebej za to pripravljenih čutnih poteh.

št. 63 / 2014
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To smo mi!

Skupaj so preživeli pet nepozabnih dni.
Dokazali so, da so prava in odlična skupina.
Medsebojna pomoč in skrb zase sta okrepila njihovo samozavest. Izreden čut in
posluh drug do drugega sta odlikovala

pa z glasovi preganjali »strahove«. V vseh
skupinah smo pripravljali kislo mleko in ga
tudi pojedli, v najstarejših skupinah kar z
leseno žlico.

Najmlajši otroci so pridno nabirali in razvrščali zelišča, potem pa tudi pripravili melisin sirup. Z njim smo si celo poletje tešili
žejo.
Preko IKT tehnologije so spoznavali pravljične junake in se primerjali z njimi.
Najmlajši so zelo radi poslušali in posnemali živalske glasove ter se vživljali v njih
(sova, volk, ptica, krava, ovca …), potem
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Zapisala
Marjana Šet

Kekčeve dogodivšine
V našem vrtcu so med poletjem potekale Kekčeve dejavnosti. Knjižni junak Kekec
nas je spremljal vsepovsod. Vodil nas je
skozi vsakdanje dejavnosti in nas seznanjal z življenjem nekoč. Otroci so se ob
prelistavanju in branju Kekčeve literature
ter ob ogledu filmskih junakov seznanjali
s pastirskim življenjem in ga primerjali z
današnjo otroško igro.

vso skupino, saj ves teden ni bilo čutiti
domotožja. Navdušenost otrok, prijazni
ljudje, prijetno in varno okolje so zadostni
razlogi, da se prihodnje leto zagotovo vrnemo.

Najstarejše skupine so se preizkusile tudi
v peki kruha. S pomočjo kuharice Mateje
smo spekli pirin kruh in žemljice, ki smo
jih naslednji dan jedli za zajtrk ter jih še
odnesli s sabo na izlet.

DROBTINICE IZ VRTCA
Pripravili smo si culice in se z njimi odpra- dejavnosti so jim ponujale lesene palčke,
vili novim dogodivščinam naproti. Kako krogci, palice in različni koščki lesa!
jim je teknila malica, pa vedo samo oni!
Prav tako so uživali v plesu s papirnatimi
klobuki, ki so si jih naredili. Podobno kot
teta Pehta so jih okrasili z rožicami, ki pa
nikoli niso ovenele.

Kekčeva pesem
Kdor vesele pesmi poje,
gre po svetu lahkih nog,
če mu kdo nastavi zanko,
ga užene v kozji rog.
Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce,
v drugi roki zlati smeh.
Bistri potok, hitri veter,
svetle zvezde vrh gora,
gredo z mano tja do konca
tega širnega sveta.

Najstarejši otroci so si klobuke skrojili kar
sami. Z natančnim merjenjem in rezanjem so nastala prav zanimiva pokrivala.
Ponosno so jih nosili v vrtcu in bližnji okolici ter se vživljali v glavna junaka – Kekca
in Rožleta.

Otroci so pridno zbirali tudi naravni material in se z njimi igrali. Igrač sploh niso pogrešali! Najmlajšim je bilo še posebej všeč,
ko so prenašali, polagali, nalagali, kotalili,
potiskali, metali …, starejši pa še vstavljali,
gradili, primerjali, sortirali in merili. Koliko

Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce,
v drugi roki zlati smeh.
Zapisala Marjana Šet

Otroci so se preizkušali
tudi v različnih vlogah in z
zaprtimi očmi posnemali
slepo Mojco, domiselnega in korajžnega Kekca pa
strahopetnega Rožleta, da
Bedanca sploh ne omenim.
Če je vreme dopuščalo,
smo dopoldne preživeli
v naravi. Spoznavali smo
različne življenjske prostore (pašnik, gozd, potok), prepoznavali glasove
domačih živali, prisluhnili
različnim zvokom iz narave ter se igrali »gozdni
orkester«. Naučili smo se
tudi Kekčevo pesem, ki jo
še vedno radi prepevamo,
ko se spominjamo Kekčevih dni ...
Zapisala
Marjana Šet
št. 63 / 2014
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utrinki iz
CUDV

Zahvala
Občinski svet Občine Dobrna je na svoji 25. redni seji,
22. 5. 2014, sprejel sklep, s
katerim je Centru za usposabljanje, delo in varstvo
Dobrna podelil Zlati grb
Občine Dobrna za leto
2014. Predstavniki Centra
smo visoko priznanje prejeli
na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, ki
je bila v petek, 13. 6., v dvorani Zdraviliškega doma na
Dobrni.
V preteklih letih je naša ustanova prejela veliko različnih
priznanj in pohval za uspešno
delovanje. Letos, v letu praznovanja jubilejev in obletnic
Centra, se s ponosom spominjamo vsakega izmed njih. Še
posebej pa smo veseli, da je
tudi v lokalni skupnosti naše

delo prepoznano kot kvalitetno in strokovno.
Pred Centrom je še veliko iz-

zivov. V zadnjem času so to
predvsem izzivi pridobivanja
sredstev, s katerimi bomo lah-

ko še naprej izvajali aktivnosti
za zviševanje kakovosti življenja uporabnic in uporabnikov.
Prejeto priznanje nas obvezuje k skrbnemu delovanju v
dobrobit ljudem s posebnimi
potrebami tudi v prihodnje.
Hvala predlagatelju in Občinskemu svetu Občine Dobrna
za čast, izkazano s podelitvijo
najvišjega občinskega priznanja.
Naj se ob tej priložnosti zahvalim tudi vsem Dobrčankam in
Dobrčanom, ki spremljate dejavnost Centra ter spodbujate,
podpirate in sprejemate naše
uporabnike kot enakovredne
člane skupnosti.
Mateja Čerenak

48

št. 63 / 2014

UTRINKI IZ CUDV

Snemanje filma v CUDV Dobrna
Letos bomo v CUDV Dobrna praznovali 40. letnico delovanja in
v okviru tega bo potekalo več različnih aktivnosti in dogodkov.
Na pobudo direktorice smo se že lani začeli pogovarjati o tem,
da bi v okviru tega praznovanja posneli kratek film o življenju
naših uporabnikov. Nismo želeli posneti filma za promocijo
CUDV Dobrna, ampak smo imeli že na začetku zamisli o filmu,
ki bo prikazal nekaj več. Vodilo za oblikovanje zgodb v našem
filmu naj bi bilo sporočilo naših uporabnikov; povedati njihove želje, razmišljanja, prikazati utrinke njihovega zadovoljstva in
tudi nezadovoljstva na različnih področjih.

Izbrali smo filmsko ekipo, s katero smo se redno dobivali na delovnih sestankih, kjer smo se pogovorili o vsaki ideji, zamisli in
končnem sporočilu bodočemu gledalcu našega filma.

V mesecu februarju smo posneli intervjuje z našimi uporabniki
in iz prve roke želeli zvedeti, kaj želijo sporočiti drugim ljudem,
kaj jih osrečuje in kaj v svojem življenju pogrešajo. Dobili smo
precej različne odgovore, na podlagi katerih smo se potem odločili posneti šest različnih zgodb. Lokacije dogajanj smo večinoma preselili izven naše ustanove.
Vsaka zgodba v filmu ima svoje sporočilo. Zgodbe govorijo o
gibalnih ovirah, različnih omejitvah, možnostih kako preseči te
omejitve, govorijo tudi o posebnih željah naših uporabnikov in
njihovih uresničitvah. Z njimi smo bili na morju, na dirkanju z
gokarti, vozili smo se s kajaki po reki Krki … Posneli smo tudi ljubezensko zgodbo – videospot za pesem Pesek in dotik, skupine
Tabu. Z njimi smo preživeli nekaj nepozabnih trenutkov.
Uporabniki so se ob snemanju njihovih zgodb zelo zabavali in
uživali, saj se je marsikomu uresničila njegova velika želja.
Težko so čakali na premiero filma, ki smo ga prvič pokazali njim
in njihovim staršem ter tistim, ki so v filmu na kakršen koli način
sodelovali.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Termam Dobrna in trgovini Mercator Dobrna, da so nam velikodušno odstopili prostore
za snemanje in za njihovo sodelovanje pri samem snemanju
zgodb.
Po ogledu filma v prostorih naše telovadnice so bili odzivi na
film zelo pozitivni in tako je celotna filmska ekipa dobila potrditev, da smo delali dobro in tako naredili izdelek, ki ga bomo z
veseljem pokazali tudi širši javnosti.

Milena Oprčkal
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Zaključna prireditev v CUDV Dobrna 2014

Letošnja zaključna prireditev
v CUDV Dobrna je potekala v
duhu obeleževanja 40. letnice
Centra. Skupno vodilo prireditve «Z roko v roki že 40 let« nas
je usmerjalo pri soustvarjanju
programa, ki smo ga pripravili
skupaj z našimi učenci, starši,
sorodniki in prijatelji učencev
in odraslih uporabnikov. Celotna prireditev je bila obarvana
nekoliko drugače. Začelo se je
v okrašeni telovadnici, ki smo
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jo spremenili v dvorano, kjer
potekala podelitev Oskarjev,
na kateri sta se znašla voditelja Tine in Tina, potem pa sta
se zaradi okvare časovnega
stroja pristala na zaključni prireditvi Centra. Na odru so se
jima pridružili člani literarnega
krožka, ki so se predstavili z
različnimi recitacijami, petjem
in igranimi skeči in ob tem
razvedrili gledalce. Za odlično
vzdušje in dvig temperatu-

re je poskrbel muzikant Igor
Šmigovec-oče naše Tinkare, ki
je zaigral venček domačih ob
glasni spremljavi vseh nastopajočih in večine gledalcev.
Po nagovoru Irene Ceglar, direktorice, je svoje izkušnje ob
vključitvi svojega sina v Dnevni center Celje z nami podelila
Urška Golob, mamica našega
najmlajšega fantiča Julijana,
ki se skupaj z njim pridno pripravlja za Maraton 5 tekov za

125 nasmehov. S pomočjo
časovnega stroja smo nato
zavrteli čas nazaj in se vrnili v
leto 1974 ter ob ogledu premiere dokumentarnega filma
ob 40. letnici Centra skupaj
ob prijetnem popotovanju po
preteklosti vračali nazaj proti
letu 2014. Po premieri filma je
Edita Čebela, mamica našega
Markota, ki obiskuje VDC, tudi
aktivna članica Sveta CUVD,
predsednica sveta staršev in

UTRINKI IZ CUDV
sicer zelo aktivna pri zbiranju
različnih donacij, nagovorila
vse prisotne v šolski telovadnici in podelila svojo izkušnjo z
vsemi prisotnimi. V sklepnem
delu prireditve smo zasadili
drevo v okviru projekta EKO
ŠOLA, vmes pa so nam zaigrali člani Godbe Dobrna, sicer v
okrnjeni zasedbi. Organizatorji
se na tem mestu iskreno zahvaljujemo Vinku Flisu, Igorju
Šmigovcu, Urški Golob, Editi
Čebela za pomoč in pripravljenost za sodelovanje. Sledilo je prijetno druženje in sproščen pogovor ob dobrotah, ki
so prebudile naše brbončice v
kavarni Centra na prostem, za
kar so poskrbele naše odlične
kuharice in odlični kuharski
mojster. Hvala vsem!
V imenu organizacijskega odbora:
mag. Tine Kovačič

Obisk mojstra iz Yutonga

V četrtek, 28. 8. 2014, me je presenetil mojster Silvo iz podjetja Yutong. ker sem veliki oboževalec opeke in zidanja, sem bil zelo
vesel. Prinesel mi je darila. Najbolj mi je bilo všeč, da mi je prinesel opeko in majico z njihovim napisom. Obljubil mi je, da bova
skupaj zidala steno. Zudi jaz si želim biti takšen mojster, kot je Silvo.
Albin
št. 63 / 2014
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UTRINKI IZ CUDV

Likovne delavnice v okviru projekta
»Mladi smo solidarni – ustvarjajmo skupaj

V mesecu avgustu so nam v Centru za usposabljanje, delo in
varstvo Dobrna deževne petke popestrili mladi iz Kluba študentov Občine Celje. S projektom »Mladi smo solidarni – ustvarjamo skupaj« smo skupaj preživeli štiri petke.
Na druženjih smo izdelovali broške iz filca, nakit iz lesenih kroglic, slikali smo na majice, izdelovali okvirje in lončke v servietni

tehniki. Namen projekta je bil spodbuditi sodelovanje študentov in dijakov z otroki s posebnimi potrebami.
Stkali smo prijateljske vezi in skupaj aktivno preživeli petkove
dopoldneve. Študentom in dijakom se za njihov čas in dobro
voljo še enkrat iskreno zahvaljujemo
Vesna Žerjal

Tudi mi priskočimo na pomoč
V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna smo v okviru
projektnih skupin E-qalina prišli na idejo za ustanovitev novega
krožka. Ugotovili smo, da so naši uporabniki običajno prejemniki pomoči, sami pa najpogosteje nimajo možnosti, da bi komu
pomagali. Tako smo se odločili, da ustanovimo krožek »TUDI MI
PRISKOČIMO NA POMOČ«. Ideja temelji na prostovoljstvu uporabnikov CUDV Dobrna v lokalni skupnosti. Kot prostovoljci se
bomo vključevali v lokalno skupnost z raznimi deli, na primer
barvanje klopi, zasaditev gredice z rožami ali zelišči, pobiranje
smeti itd. Na razpolago pa bomo tudi posameznim občanom

za druženje, pomoč pri raznih gospodinjskih delih, pomoč pri
nakupih in kidanju snega. Trudili se bomo, da bomo aktivni prostovoljci.
Tako se bodo naši uporabniki znašli v novi vlogi, spoznali nove
ljudi ter nove situacije v družbi. Vsi, ki želite, da vam priskočimo na pomoč, se obrnite na koordinatorki krožka Metko Blazinšek in Vesno Žerjal, dosegljivi na tel. 03/780-10-11.
Metka Blazinšek in
Vesna Žerjal
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obvestila/vabila

OPRAVIČILO

V junijski izdaji glasila Občine Dobrna »Dobrčan« je bilo zapisano, da je g. Drago Pirh prejemnik »Srebrnega grba Občine
Dobrna«, za kar se g. Drago Pirhu iskreno opravičujemo. G. Drago Pirh je bil namreč prejemnik »Bronastega grba Občine
Dobrna« za leto 2014.

Iz prve roke
V začetku oktobra, natančneje 1.10., bomo organizirali
na Dobrni posvet uporabnic in uporabnikov centrov za
usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno delovnih
centrov. Posvet se bo odvijal na kongresni način, v Kulturnem domu Dobrna kar v treh dvoranah hkrati, saj se
je na naše povabilo po prijavi aktivne udeležbe oziroma udeležbe s prispevkom odzvalo skoraj šestdeset udeležencev iz cele
Slovenije. S pomočjo podpornih oseb ali pa podpornih tehnologij bodo spregovorili o temah, ki so jim pomembne.
Posvet bo organiziran prvič. Predstavlja novo obliko priložnosti za aktivno udeležbo ljudi, vključenih v centre za usposabljanje,
delo in varstvo ter varstveno delovne centre po celi Sloveniji. Naše uporabnice in uporabniki imajo
malo izkušenj pri zagovarjanju svojih mnenj in pri tem, da jih javno predstavijo tudi zato, ker so priložnosti za to redke. K organizaciji posveta smo pristopili, ker verjamemo, da je naše poslanstvo tudi v
tem, da takšne priložnosti za udejanjanje aktivnega državljanstva soustvarjamo.
Vse, ki bi se nam želeli pridružiti, prosimo, da se obrnete na našo ustanovo za posredovanje prijavnice.
CUDV Dobrna

Mladinski klub Dobrna organizira

PO POL DA NSK I PIK NIK
z večernim dogajanjem
ANSAMBEL VIKEND

s prijatelji
Ploščad pred
HUDIČEVIM GRABNOM
PETEK, 3.10. 2014,
od 17h DALJE
popoldanski piknik
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VABILA

RES LUŠTNO JE TU PRI NAS
Spoštovani, zopet je leto naokoli, okrog nas se letos še hitreje pojavljajo jesenske barve, prihaja oktober,
s tem pa tudi koncert LJUDSKIH PEVK DOBRNA.
Letos je to naš 10. koncert, lani pa smo zelo lepo proslavile skupaj z vami našo 10. obletnico delovanja.
Tudi letos si želimo, da si vzamete urico ali dve časa

v soboto, 11. 10. 2014, ob 18. uri

in se nam pridružite na koncertu, ko bomo naredili pregled čez našo prehojeno pot. Verjamem, da bo
tudi vam lepo ob pregledovanju in podoživljanju naših spominov. Zato vas že sedaj vabim, da se tega
dogodka udeležite in se skupaj z nami poveselite.
za LJUDSKE PEVKE: Marta Javornik

VABLJENI NA PRIREDITEV

PROMOCIJA PRVE ZGOŠČENKE KVARTETA GRČE Z GOSTI,
ki bo v nedeljo, 16. 11. 2014, ob 16. uri, v Kulturnem domu Dobrna.

PRIJAZNO VABLJENI

Vstop prost

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
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SMER POHODA

DATUM

KONTAKT

TELEFON

E-MAIL

BEVKOV VRH, BOLNICA FRANJA

27. september

PAVLI ŽUŽEK

031 380 191

pd@dobrna.si

ŠTRUKLJEV VRH

5. oktober

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

pd@dobrna.si

IZLET V NEZNANO

18. oktober

ANŽE DJORDJEVIĆ,
TINA OŠLAK

040 260 231,
041 393 085

pd@dobrna.si

LEVSTIKOVA POT

9. november

ANŽE DJORDJEVIĆ

040 260 231

pd@dobrna.si

LAČNA

16. november

JANEZ ŠKOFLEK

041 515 578

pd@dobrna.si
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VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH
VOZIL, Silvester Drev s.p.
Nova Cerkev 59
3203 Nova Cerkev
-avtoservis
-avtoelektrika
-avtokozmetika

M.: 051 322 325
servis.drev@gmail.com
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Koledar prireditev in dogodkov september-november 2014
Telefon

Elektronska pošta/
Spletna stran

Občina Dobrna v sodelovanju
Kulturni dom Dobrna z ZTŠK Dobrna in Društvom
upokojencev Dobrna

(03) 780-10-64

marija.svent@dobrna.si

8.00

Kulturni dom
Dobrna

Organizacijski odbor
posveta

(03) 780-10-00

uprava-zuvd@siol.net

12.00

Telovadnica CUDV
Dobrna

ga. Tatjana Šušteršič

(03) 780-10-00

uprava-zuvd@siol.net

17.00

Ploščad pred
okrepčevalnico v
Hudičevem grabnu

Mladinski klub Dobrna ,
g. Aljaž Čerenak

(031) 542 - 058

cerenak.aljaz@gmail.com

27. SREČANJE SPECIALNIH IN
10. 10. 2014
REHABILATICIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE

10.00

Zdraviliški dom
Dobrna

Ga. Bojana Lipičnik

(03) 780-10-00

uprava-zuvd@siol.net

OTVORITEV RAZSTAVE EX TEMPORE DOBRNA 11. 10. 2014

17.00

Kulturni dom Dobrna

Turistično društvo Dobrna,
ga. Marija Deu Vrečer

(041) 769-684

deu.marija@gmail.com

RES LUŠTNO JE TU PRI NAS - SKOZI
PREHOJENO POT LJUDSKIH PEVK DOBRNA

11. 10. 2014

18.00

Kulturni dom Dobrna

Ljudske pevke Dobrna,
ga. Marta Javornik

(040) 723-873

marta.javornik@gmail.com

PROMOCIJA PRVE ZGOŠČENKE KVARTETA
GRČE Z GOSTI

16. 11. 2014

16.00

Kulturni dom Dobrna

Kvartet Grče,
g. Ivan Krivec

DOBRODELNI KONCERT ŠOLSKEGA SKLADA

21. 11. 2014

18.00

Kulturni dom Dobrna

Šolski sklad OŠ Dobrna,
ga. Martina Jovan

(03) 780-11-50

martina.jovan@guest.
arnes.si

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV IN
DEKORACIJ ZA DOM

29. 11. 2014

16.00

Kulturni dom Dobrna

Turistično društvo Dobrna,
ga. Marija Deu Vrečer

(041) 769-684

deu.marija@gmail.com

POSTAVITEV ADVENTNEGA VENCA,
ADVENTNI SEJEM

30. 11. 2014

11.00

center Dobrne

Turistično društvo Dobrna,
ga. Marija Deu Vrečer

(041) 769-684

deu.marija@gmail.com

IME PRIREDITVE

DATUM

URA

KRAJ

SREČANJE STAREJŠIH NAD 70 LET

26. 9. 2014

13.00

1. POSVET "IZ PRVE ROKE"

1. 10. 2014

PROSLAVA OB 40. LETNICI CUDV DOBRNA

3. 10. 2014

POPOLDANSKI PIKNIK (ZVEČER ZABAVA Z
ANSAMBLOM VIKEND)

3. 10. 2014

KONTAKT

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si
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OGLASI
VABILA
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(031) 381-208

ivan.krivec1@gmail.com

Noč pod kostanji 2014
Foto: Blaž Sluga

Otvoritev Noči pod kostanji z Godbo Dobrna

Mejaši so razgreli občinstvo

Sredin večer

Neda Ukraden je napolnila prizorišče

Skupina Navihanke na odru

Navdušeni obiskovalci
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si
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Otvoritev paviljona na južnem delu
trga Dobrna
Foto: arhiv Občine Dobrna in Gregor Katič

Turistično informacijski center

Novi paviljon

Moški pevski zbor KUD Dobrna

Folklorna skupina KUD Dobrna

Druženje po otvoritvi

Godba Dobrna
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Otvoritev kanalizacije v Klancu
in Zavrhu nad Dobrno
Foto: Bojan Vrečer in arhiv Občine Dobrna

Godba Dobrna

Župnik, g. Milan Strmšek, je blagoslovil novo pridobitev

Kvartet Grče

Sestre Jakob

Prerez traku

Prisotni na otvoritvi
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si
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Občinski praznik 2014
Foto: Bojan Vrečer in arhiv Občine Dobrna

Ženska pevska skupina Korona

Folklorna skupina CUDV Dobrna

Zlate osnovnošolke za leto 2014

Godba Dobrna

Prejemniki priznanj Občine Dobrna za leto 2014

Vokalna skupina Vigred

