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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
Leto je hitro naokoli in pred nami je zopet mesec junij, 15. junij,
ko v Dobrni praznujemo občinski praznik.
Občina Dobrna praznuje letos 20-letnico delovanja, to je čas
vzpostavljanja samostojne države Slovenije in njene demokracije pa tudi njene lokalne samouprave, katere del je danes tudi
Občina Dobrna. Pogled na prehojeno pot je spleten iz mnogih
poti do zastavljenih ciljev, dogodkov in spominov, realiziranih
projektov in nalog, nenazadnje je podoba današnje Dobrne precej drugačna kot pred 20 leti, ko so se naše občanke in občani
odločili, da želijo prevzeti odgovornost za razvoj, življenje in delo
v okolju, kjer živijo. To jim omogoča, da imajo servis za urejanje
svojih potreb in lokalnih zadev, ki še kako vplivajo na njihovo življenje, že 20 let doma.
Prav je, da smo ponosni na prehojeno skupno pot, na vse realizirane naloge in projekte, ki danes našim občankam in občanom
ter našemu gospodarstvu nudijo izjemno bivanjsko in poslovno
okolje. Danes seveda ni čas, da bi vse našteval, zato naj omenim
le nekaj večjih. Za razvoj turizma in kvaliteto bivanja v prostoru
je izjemnega pomena urejena komunalna in druga infrastruktura, zgrajena je nova čistilna naprava za 4000 PE in 17.385 m kanalizacijskih vodov, ki večjemu delu občine omogoča priključitev gospodinjstev na ČN, za ostali del pa so že izdelani projekti
s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Urejeno je ravnanje s
komunalnimi odpadki, v vodooskrbne sisteme smo vključili tri
nove vrtine in zgradili 23.899 m glavnega vodovodnega omrežja in 6.340 m priključnega omrežja ter vse potrebne vodovodne
objekte tako, da ima občina Dobrna danes dolgoročno zagotovljeno zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo. V centru Dobrne
smo uredili potrebno komunalno infrastrukturo in zgradili 48 stanovanj, nekaj poslovnih prostorov in TIC, uredili obzidje in stopnišče do cerkve. Dobrna ima danes nov kulturni dom, novo šolsko in krajevno knjižnico, prenovljeno in povečano osnovno šolo,
nov sodoben vrtec. Za razvoj turizma ima Občina Dobrna danes
na razpolago okoli 20 ha stavbnih zemljišč, sanirali smo 24 plazov
in zgradili dva večja mosta ter asfaltirali večino cest v spodnjem
in srednjem delu občine itd..
Skupna vrednost izvedenih investicij občine v tem obdobju
znaša 19.000.000,00 EUR od tega smo uspeli pridobiti iz razpisov
Evropske unije 3.833.509,00 EUR in iz proračuna RS 3.563.990,00

beseda
župana
EUR, ostalo pa so lastna sredstva Občine Dobrna.
Izjemno smo veseli tudi vseh drugih investicij v naši občini, še posebej se v zadnjem času kaže interes na področju turizma in tudi
individualne gradnje. Na osnovi pridobljenih evropskih sredstev
smo lahko znižali komunalni prispevek za 30 % , kar je dodatna
vzpodbuda za nove investicije in verjamem, da tudi za mlade
družine.
Ponosen sem na naše občanke in občane in na vse ljudi v občini,
s katerimi sem se ob različnih priložnostih, poslovnih, posvetnih
ali družabnih srečeval v teh letih, ob veselih in tudi žalostnih trenutkih našega vsakdana, da smo skupaj znali in zmogli ustvarjati
pogoje za lepo sobivanje in razvoj naše skupnosti.
Ob tej priliki tudi velika zahvala in priznanje mojim sodelavcem za
vse opravljene naloge in realizirane projekte. Iskrena zahvala tudi
vsem občinskim svetnikom za sodelovanje in razumevanje pri iskanju skupnega imenovalca za razvoj in prihodnost naše občine.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala za vse, kar smo
lahko skupaj dobrega naredili za razvoj občine. Naj nas to lepo
sodelovanje tudi v prihodnosti tako povezuje in bogati.
Vsako leto se ob prazniku občine želim zahvaliti našim ljudem,
društvom, organizacijam, gospodarstvenikom, posameznikom in
vsem, katerih srce, ustvarjalnost in delo izstopajo in v presežkih
bogatijo naš skupni bivanjski, duhovni, kulturni in življenjski prostor.
Cenjene prejemnice in prejemniki priznanj, iskrena čestitke za vse
doseženo in velika zahvala za vse, kar ste tako srčno in nesebično
delili ali delite z nami vsemi, v občini in širše.
Spoštovane občanke in občani!
Vljudno vabljeni na svečanost ob občinskem prazniku, na slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo občinskih in županskih
priznanj, ki bo v petek, 15. junija 2018, ob 18. uri v dvorani Zdraviliškega doma v Dobrni.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
št. 78 / 2018
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Čistilna akcija 2018
Kot vsako leto ste se tudi letos v lepem številu odzvali na čistilno akcijo v mesecu aprilu. Nekateri smo se zbrali pri Novem
gradu in si razdelili območja, kjer smo pobirali smeti in odpadke
odvržene v naravo, večina pa vas je, kot je praksa že vrsto let, po
zaselkih svoje delo opravila več kot uspešno. Bili smo presenečeni, koliko odpadkov ste pripeljali s traktorji in avto prikolicami
na zbirno mesto Novi grad; skupaj jih je bilo 130 m3. Prijetno je
bilo tudi druženje na zaključku akcije ob golažu in pivu. Iskrena
hvala vsem, ki tako kažete, da želite živeti v čistem in urejenem
okolju in ste lep zgled drugim.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

V centru Dobrne urejamo javno razsvetljavo, vodovod in cesto
V preteklih letih smo zaradi različnih gradenj nekajkrat posegali
v cesto v centru kraja, ki je bila zaradi tega večkrat prekopana in že precej dotrajana. Zaradi varnosti peščev pri prehajanju
s parkirnih prostorov na pokopališče in v sam center Dobrne
je bil narejen projekt ureditve prehoda. DRS za ceste je med
drugim zahtevala tudi ureditev javne razsvetljave na vsako stan
prehoda cca 100 m.
V preteklih letih smo najstarejši vodovod za Dobrno iz Lanšperga do predvidenega prehoda že v celoti sanirali, v sklopu urejanja ceste skozi center in prehoda bomo tudi v celoti obnovili
stari vodovod in vse priključke. Tako bomo v tem delu Dobrne
uredili vso infrastrukturo, uredili prehod in javno razsvetljavo ter
preplastili cesto od šole do gostišča Pod kostanji.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Sprehajalna pot do nogometnega igrišča in za naselje Lokovina
Veliko pešcev hodi sedaj po zelo prometni regionalni cesti od
križišča za Novi grad do nogometnega igrišča in naselja Lokovina, kar je zaradi gostega prometa dokaj nevarno. Zato smo
hvaležni lastnikom zemljišč za podana soglasja k izvedbi sprehajalne poti po parku ob cesti, pridobili smo tudi soglasja in
smernice ZVKD Celje za izvedbo te poti. Novo sprehajalno pot
bomo izvedli v širini 2 m, po zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje v peščeni izvedbi, predvidoma še v mesecu
juniju 2018.
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Veliko je še drugih projektov, ki so v fazi priprave na realizacijo
– asfaltiranje štirih odsekov cest , sanacija treh plazov, ureditev
igrišč pri vrtcu in šoli ter v zdraviliškem parku …Ti so delno
opisani v tej številki občinskega glasila, nekateri pa bodo v naslednjih izidih Dobrčana.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

Angela Rehar, pri 90 letih,
še vedno polna življenja

naši jubilanti

Obiskali smo jo na njenem
domu v Lokovini 3, kjer so nas
ob cesti do njenega doma
pozdravile table z napisi čestitk in voščil ob 90-letnici. Kot
je sama povedala, praznuje že
ves teden, saj ima vseskozi veliko obiskov.
Take pozornosti ni navajena in
tega res ne bi bilo treba, pove
v svoji skromnosti, čeprav je
čutiti, da je vesela, ker jo imajo
njeni domači in sosedje tako
radi. Tudi nas je bila iskreno
vesela, v sproščenem in prijateljskem vzdušju nas je nasmejala in očarala.
Gospa Angela je pri svojih letih zelo vitalna, sproščena in
bistrega uma, leta izjemno
dobro skriva. Ob vprašanju,
katero negovalno kremo uporablja, se je le prešerno nasmejala in povedala, da mir v duši,
delo in preprosta hrana pri
tem najbolj pomagajo.
Angela Rehar se je rodila 23.
marca 1928 leta v družini Kresnikovih na Vinah pri Novi
Cerkvi. Mladost je preživljala v
družbi 10 sester in dveh bratov, življenje na majhni kmetiji
je bilo skromno in težko, a na
otroštvo, dom, starše, brate in
sestre ima lepe spomine.
Osnovno šolo je obiskovala
na Dobrni. V tistih časih ni bilo
denarja za nadaljnje šolanje,
zato je ostala doma in pomagala na kmetiji. Doma so imeli

tudi vinograd in vinsko klet,
kjer je, kot sama pravi, ateku
rada pomagala pri opravilih.
Tu je spoznala tudi svojega življenjskega sopotnika Milana,
ko je skupaj s svojim očetom z
volovi in vozom prišel po vino.
Pokazala nam je svojo sliko iz
tistega časa in ni čudno, da
je Milan nanjo kaj hitro postal
pozoren, še posebej ko sta se
srečevala ob nedeljah v cerkvi.
Pravi, da so ga atek imeli radi,
da je pogosto, ko je prihajal
k njej vasovat, prepeval skozi
vas. Rada sta skupaj hodila v
kino. Poročila sta se 23. oktobra 1949.

časno ustvarila svoje prvo bivališče. Število članov družine
je leta 1950 povečala hčerka
Cveta in skupaj so se preselili
na Vine. Družini se je leta 1957
pridružil še sin Stanko in leta
1963 še hčerka Nada.

Stanovanjske stiske so bile v
tistih časih izjemno velike in
mlada družina je večkrat iskala
rešitve, da si ustvari svoj dom.
Mož Milan je bil zaposlen v Lik
Savinja Celje, bil je tudi družbeno aktiven in nekaj časa
tudi predsednik v Krajevni skupnosti Dobrna, Angela pa je
doma vzgajala otroke, kmetovala, gospodinjila in kot sama
Mož Milan je bil doma v Loko- pravi, delala vse od A do Ž, da
vini pri Adamačevih, kjer sta so lahko še kaj privarčevali za
si po poroki, takrat že skupaj svoj novi dom.
s prvorojencem Milanom, za-

Tako jima je življenje teklo in
leta 1958 sta kupila majhno
hiško v Lokovini in si na istem
mestu zgradila novo hišo, kjer
danes svojo jesen življenja
preživlja ga. Angela Rehar skupaj s hčerko Nado in vnukom
Matjažem. Gospa Angela je
posebej ponosna na svojih 8
vnukov in 12 pravnukov; ko
govori o njih, je povsem raznežena in polna življenja.
Spoštovana gospa Angela, še
enkrat iskrene čestitke za vaš
visoki življenjski jubilej, naj vas
vedrina duha, zdravje in notranji mir spremljajo še mnogo
let in vaši dragi naj vseskozi
prinašajo sonce v vaš dom.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
št. 78 / 2018
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90 let Justine Marčinko in
njena pot Dobrna – Dubrovnik - Dobrna
Justina Marčinko, rojena Zidar,
iz Zavrha nad Dobrno, na domačiji pri Adamčkovih oziroma Zidarjevih, se je rodila 12.
marca 1928.
Osnovno šolo je obiskovala na
Dobrni, po njej pa je bila vajenka pri Mariji Zagoričnik, kjer
je delala vse do leta 1947, ko je
odšla v Dubrovnik. Najprej se
je v Opatiji izšolala za slaščičarko in to delo v Dubrovniku
opravljala 25 let.
Pri svojih 25 letih je v Dubrovniku spoznala moža Iva, tudi
slaščičarja. Kmalu je sledila
poroka in nato njuna življenjska sreča in veselje, sin Ante.
Tako je življenje teklo ob delu,
ob ustvarjanju doma in ob
odraščanju sina. Ta je po odsluženem vojaškem roku leta
1982 odšel v Slovenijo, v Celje.
Leta 1983 je Justini umrl mož
Ivo in ostala je sama. Odločila
se je, da se po 58 letih življenja v Dubrovniku vrne v rodno
Dobrno, skupaj s sinom Antejem, ki je najprej delal v Celju
in nato od leta 2006, ko sta
se z mamo Justino preselila v
novo stanovanje v domačem
kraju, v Dobrni.
Tako nam je mama Justina s
kar precej nostalgije po Dubrovniku povedala svojo življenjsko zgodbo, ko smo jo

obiskali na njenem domu v
Dobrni 15c, kjer živi skupaj s
sinom in njegovo partnerico
Rimo.
Justina je prijazna in srčna
gospa, prijetna je za klepet in
se med pogovorom rada šali,
tudi na svoj račun. Pogovor
je še bolje stekel, ko sva hitro
ugotovila, da govoriva oba
isto narečje.
Neverjetno je, da je Justina
po skoraj 60 letih življenja v
Dubrovniku povsem ohranila
svoje narečje iz rodnega Zavrha nad Dobrno, morda še
bolje kot jaz, saj smo se sedanje generacije v tem smislu že
malo pokvarile.

Kljub temu, da Justina v Dobrni živi že od leta 2006, pogreša Dubrovnik in Dubrovčane;
pravi, da so to dobri in srčni
ljudje. Lani ji je v Dubrovniku umrla še sestra in ko smo
jo vprašali, če bi se še vrnila v
Dubrovnik, je povedala, da bi
… ,da so Dalmatinci topli in
odprti ljudje, Slovenci pa bolj
zaprti in manj družabni …
Pravi, da ji je v Dubrovniku
bilo lepo, da pogreša morje
in druženja na promenadah,
najhuje pa je bilo med vojno,
ko so z vrha Srdža (hrib nad
Dubrovnikom) bombardirali
Dubrovnik. Takrat so ji tudi
močno uničili stanovanje.

Justina še vedno rada kuha, še
posebej se trudi, da so ribe na
jedilniku vsaj enkrat na teden,
izjemno dobre so po dalmatinskih receptih. Njen recept
za dolgo življenje je malo jesti,
veliko delati in ne se jeziti.
Spoštovana gospa Justina, še
enkrat iskrene čestitke za vaš
visoki življenjski jubilej, naj vas
lepi spomini na Dubrovnik in
na ljudi, s katerimi ste delili
večino svojega življenja, še
naprej ohranjajo v tako dobri
kondiciji in naj vam tudi rodna
Dobrna lepša jesen vašega
življenja in ji doda še veliko
zdravih let in dobrega počutja
med nami.
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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Jakob Habe v visoki starosti še vedno plete koše
Za njegov 90. rojstni dan smo ga obiskali v Špesovem domu v
Vojniku in ga presenetili, ko je na balkonu pletel koš. Jakob Habe
se je rodil 27. aprila 1928 v 10-članski družini pri Marovšekovih
v Lokovini, v družbi petih bratov in treh sester. Danes živijo še
trije, Jaka, Franci in Lucija. V Špesovem domu preživlja jesen življenja od leta 2016.
Po končani osnovni šoli v Dobrni se je šolal za kmetijskega tehnika, od tega v letih od 1942 do 1943 v Nemčiji. Po vrnitvi s
šolanja v Nemčiji je leta 1944 odšel v partizane, kjer je bil do
konca vojne. Vrnil se je na domačijo, kjer je delal do leta 1947, ko
se je zaposlil na Elektro DES Vojnik. Leta 1948 je postal policist
in se preselil v Rogaško Slatino in delo policista opravljal vse do
upokojitve leta 1972.

Ob svojem poklicu je bil gospod Jakob Habe tudi družbeno
aktiven in močno navezan na svojo Lokovino in domačijo Marovšek, kjer si je leta 1963 začel graditi lastno hišo.
To so bili časi brez strojev in osnovne infrastrukture v Lokovini.
Pove, kako intenzivno se je vključil v izgradnjo potrebne ceste,
elektrike in vodovoda, večinoma v lastni režiji in z udarniškim
delom, veliko se je trudil za pridobivanje sredstev za izgradnjo.
S takratno Krajevno skupnostjo, pravi, da ni bil preveč zadovoljen, ga je pa za delo v gradbenem odboru za izgradnjo ceste
in vodovoda leta 1975 odlikoval župan Celja s Celjsko zvezdo.
Gospod Jakob Habe je ponosen na to, kako so bili Lokovinčani
takrat složni in koliko so skupaj zmogli. Sledili so napredku in
Jakob je takrat v Lokovino »zrihtal« 9 traktorjev, pove ponosno.
Še vedno se rad pošali in je vedre narave, čas v domu si krajša s
pletenjem košev in hudomušno pripomni, da bo to naše pisanje verjetno dobra reklama za njegov posel.
Spoštovani gospod Jakob Habe, vse najboljše za vaš jubilej, da
bi vam posel cvetel še veliko zdravih let.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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moja občina – mlada,
uspešna, vitalna
Častni občani ob 20-letnici Občine Dobrna

20 let Občine Dobrna
Dvajset let živimo in pomagamo soustvarjati pogoje za boljše življenje v samostojni Občini
Dobrna. Pravijo, da so zadovoljni
ljudje temelj uspešne občine. To
se je na Dobrni
pokazalo na lokalnih volitvah
pred štirimi leti, ko smo z veliko
večino glasov zaupali županovanje dosedanjemu županu, gospodu Martinu Breclu, v petem
mandatu.

nega društva prispevajo svoj delež, ko gre za urejanje okolja in
izvajanja prireditev za razvedrilo gostov. Tu je še vzdrževanje in
urejanje parkovnih nasadov v parku, ki bo čez dve leti praznoval
200 let.
Gradnja velike večine večjih objektov je povezanih z razvojem turizma. Terme Dobrna, kot nosilec zdraviliško turistične
dejavnosti v občini, zaposluje tudi precejšnje število občanov
Dobrne različnih poklicev. Ne smemo pozabiti učencev OŠ in
turističnega krožka, ki s svojimi nastopi vsako leto uspešno sodelujejo na tekmovanju TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, ki
ga organizira Turistična zveza Slovenije.

V obdobju zadnjih petih let pa je bilo veliko postorjenega na
urejanju centra Dobrne in okolice župnijske cerkve. Zaključena
so dela pri obnovi cerkvenih stopnic in dela obzidja, ob katerem so zasajene sadike 400 let stare trte MODRE KAVČINE, ki
je že obrodila prve grozde. Poleg živahne dejavnosti sekcije vinogradnikov pri turističnem društvu je tu še spodbudno delo
Slovenski narod, ne bom rekel bojevit, pa vendar pripravljen našega župnika, gospoda Milana Strmšnika, ki ne skopari, če je
prejeti za orožje, če ni šlo drugače. Spomini, ko smo morali za potrebno prispevati kakšen liter tistega iz njegovega vinograda
dve leti obleči vojaško suknjo, še niso pozabljeni. Tudi spomin v Špitaliču, ki se letos ponaša z zlato kolajno.
na leto in dan, ko se nas je velika večina Slovencev na referendumu odločila živeti v samostojni državi. Sam referendum ni bil Za nami je dvajset let življenja in dela v samostojni občini. Naj
dovolj. Šest mesecev pozneje smo morali to z orožjem potrditi. izkoristim to priložnost za izražene dobre želje in čestitke ob
Dan, ki ga znamo starejši še kako ceniti, močno prepričani, da mojem osebnem jubileju, Občini Dobrna pa SREČNO V NASLEbo vedno več pomenil tudi našim bodočim generacijam.
DNJIH 20.
Z mojimi vrstniki pripadamo generaciji, ki ima za seboj burno
zgodovino. Časi, ko je bilo prepovedano govoriti, da smo Slovenci, so za nami. Štiri državne himne smo se morali učiti, kar
dokazuje o pogosti menjavi režimov.

Anton Mogu

Tu na sončni strani Alp je nastala država, samostojna Slovenija.
Z novo ustavo so bili ustvarjeni pogoji za nastanek novih občin, med njimi tudi Občina Dobrna. Občina Dobrna je članica
Skupnosti občin Slovenije in znotraj teh aktivno sodeluje v vseh
akcijah, ki imajo za cilj izboljšati bivalno okolje naših občanov. V
Občini Dobrna, kjer nas je narava obdarila s številnimi naravnimi
bogastvi in lepotami, kot so: veliko zelenih površin, zdrava pitna
in termalna voda, še dokaj neokrnjena narava brez industrijskih
obratov, ki kvarno vplivajo na okolje, smo lahko ponosni, da
živimo v turistični občini.
Ustvarjati pogoje za razvoj turizma je bilo vsa ta leta vodilo pri
sprejemanju prostorskih planov, ki so pogoj za prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev.
Poleg občinskega sveta in občinske uprave, ter zavoda za turizem pa na Dobrni deluje tudi veliko društev, ki poleg turistič-

8

št. 78 / 2018

MOJA OBČINA - MLADA, USPEŠNA , VITALNA

Občina Dobrna da ali ne - da
Letos, ko obeležujemo 20-obletnico Občine Dobrna in se ozremo nekoliko nazaj, lahko ugotovimo, da je bila takratna odločitev
za samostojno občino pravilna.
Dvajset krepkih in uspešnih korakov je dokazalo, da smo na pravi
poti pri razvoju kraja.
V preteklem obdobju so bili realizirani zastavljeni projekti. Pri tem
imam v mislih obnovo osnovne šole, izgradnjo novega vrtca,
zgrajen je bil kulturni dom, zgrajeni so bili novi večstanovanjski
objekti, ki so delno zajezili selitev mladih družin v druge sosednje
občine, zgrajene in obnovljene so bile številne ceste, zgrajeno je
bilo novo vodovodno omrežje, čistilna naprava, kanalizacija in
še bi se kaj našlo. Občina je glede na število prebivalcev med
manjšimi, vsled česar tudi denarnih sredstev ni na pretek. Če ne
bi bili pripravljeni ustrezni projekti, s katerimi lahko kandidiramo
na razpisih za pridobitev državnih in evropskih sredstev, teh dobrin ne bi bilo. Vsi, ki so se preizkusili na teh področjih, vedo, da
je to izjemno zahtevno in naporno delo. Lahko smo srečni in veseli, da nam je uspel takšen razvoj kraja, ki nam omogoča boljše življenjske pogoje bivanja. Moramo pa vedeti, da bi bil razvoj

hitrejši, če bi imela država več posluha za financiranje majhnih
občin. Znižuje se »glavarina« – ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov na prebivalca v državi, finančne obveznosti
država prenaša na občine, predolgi in prezahtevni so postopki
denacionalizacije, prepočasni so prenosi državne lastnine na občine, dolgotrajna izdelava zazidalnih načrtov in podobno. To so
tudi eni od glavnih razlogov, ki zavirajo hitrejši razvoj. Ni lahko
županu, bivšim in sedanjim občinskim svetnikom in zaposlenim,
da občina deluje in živi naprej v ne preveč prijaznih časih.
Želim pa izpostaviti center vsakega kraja, ki je hkrati tudi ogledalo
občine. Domači in tuji turisti pridejo k nam na oddih in imajo dovolj časa, da si lahko ogledajo vsak kotiček. Nikakor nam ne more
biti v ponos slika o urejenosti centra kraja. Tu mislim na propadajočo zgradbo pekarne, zunanjost zgradb z neurejenimi fasadami
in podobno. Res je, da imajo objekti svoje, takšne in drugačne,
lastnike, vendar pa bo potrebno v bodoče najti skupni jezik in
morda še s kakšno vzpodbudo z lastniki, da se ta slika centra kraja
tudi izboljša.
Ob obletnici občine iskrene čestitke vsem, ki ste kakorkoli vpeti v
dogajanja in delo naše skupnosti. Korajžno naprej! Vse se ne da
postoriti hkrati, moramo biti strpni in uspehi ne bodo izostali. Še
kako velja rek: »Zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača«.
To naj nam bo vodilo za bodoči uspešen razvoj naše lepe občine.
						 Štefan Pohajač

20 let samostojne občine – kratko obdobje za pomembne spremembe
Odločitev za samostojno pot je
bila utemeljena z velikimi pričakovanji in zaupanjem v možnost
hitrejšega razvoja Dobrne.
Večina krajanov je bila pripravljena na izzive novega začetka in so
tudi verjeli, da jih bodo znali obrniti v prid vsem občanom. Prepričanje o sposobnosti in moči je
tedaj preglasilo dvome in povezalo Dobrčane za nov začetek .
Starejši pomnijo, da je Dobrna
nekoč že bila občina. Spremembe ureditev so sodelovanje
predstavnikov kraja podrejale večji skupnosti, kar je v obrobno
krajevno skupnost prinašalo manj napredka.
V takih pogojih je bilo vloženo neprimerljivo več moči, potrpljenja in dobrih namer zastopnikov krajanov, ki so s svojo pripadnostjo tudi v neugodnih časih bili glas Dobrne.

20 let izjemnega razvoja ni preprosto zaokrožiti. Občutim ga na
vsakem koraku in večkrat na dan . Nobene od pridobitev – na
katere se je tako zlahka navaditi – nimam za samoumevno, zavedajoč se, da je bila za pripravo in izvedbo vložena neizmerna
volja, trma , vztrajnost in povezovanje na ravni občinske uprave
in z državnimi organi.
Prave odločitve ob pravem času, odzivanje na potrebe vseh občanov, kritičen pogled na politično stvarnost in odgovornost
tudi za prihodnji rod, so le nekatere od številnih izbir, ki jim sledi
naša občina.
Ob potrjeni polnoletnosti se že vrstijo nova pričakovanja, vedno večja bodo in številnejša, saj je toliko dokazov, da se je že
večkrat doslej nemogoče izkazalo za mogoče. Četudi je želje
z možnostjo težko združevati, je veliko težje spreminjati miselnost in ravnanje ljudi.
Veliko dela te čaka, draga moja občina. Želim, da bi se enako pogumno, modro in učinkovito z njim spoprijemala tudi v bodoče.
Irena Artank
št. 78 / 2018
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Naša občina praznuje
Človek kar ne more verjeti, da je
že 20 let od nastanka naše občine. In v teh dvajsetih letih se
je njena podoba korenito spremenila. V začetku od tistih malih
projektov, ki so potrebni za delovanje in postavitev občine na zemljevid Slovenije, pa vse do danes, ko se občina spogleduje in
izvaja za nas občane pomembne projekte in cilje. Ogromno je
bilo postorjenega in vloženega
truda. Za vse to pa so potrebna
tudi finančna sredstva, ki ne pridejo sama po sebi in jih je bilo
potrebno izbrskati iz vseh mogočih virov, od občinskih, držav-

nih in posebej evropskih. Za vsem tem pa stoji peščica ljudi, ki
so si na občini veš čas prizadevali in uspeli vse to zagotoviti. Ob
tej priliki zahvala vsem, z g. županom na čelu. Tudi na področju
gasilstva, ki ga sam še posebej dobro poznam, je občina poskrbela za nabavo gasilskih vozil, zaščitne opreme in tehnike in
lahko rečem, da je društvo operativno zelo dobro opremljeno.
Kljub relativno mali občini se lahko pohvalimo, da imamo veliko marljivih in delovnih društev na področju kulture, turizma,
športa, sociale ... in tudi tukaj občina sledi njihovim ciljem.
Vem, da občina ne more ustreči vsakemu posamezniku in njegovim željam, vsekakor pa si prizadeva in sledi skupnim ciljem
večine občanov in to je tudi njena naloga.
Bodimo ponosni na svojo občino in s skupnimi močmi jo naredimo še boljšo in še bolj našo.
Slavko Božnik

priznanja Občine
Dobrna za leto 2018

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Ur. l RS, št. 55/2017) in na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih
Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 22/2010)

Naziv

»Č ASTNA OBČ ANK A OBČINE DOBR NA«
prejme

ga. MARIJA PASARIČ
Marija Pasarič, rojena 6. 9. 1923 v Bistrici v Rožu na Koroškem, je v
Dobrni sinonim za folklorno dejavnost, saj ji je posvečala skoraj
vse svoje življenje. Bila je članica ugledne Akademske folklorne
skupine France Marolt. Svoje bogate izkušnje je delila z mladimi
plesalci, ko je leta 1950 dobila nalogo, da v Dobrni oblikuje skupino, ki bo ohranjala ljudsko plesno izročilo. Kot strokovna vodja
je vztrajala 50 let in v tem obdobju se je pod njenim vodstvom
vrtelo veliko plesnih parov. Vseskozi je skrbela za podmladek in
vzpodbujala plesalce, da so vztrajali, kadar je prišlo do upada
članov skupine, predvsem pa je poskrbela, da je ob ustreznem
izobraževanju in njenim mentorstvom vodenje skupine prepustila mlajši generaciji. Tako vse od začetkov njenega mentorskega dela s folklorno skupino v Dobrni ni večje prireditve ali slovesnosti, na kateri ne bi sodelovali plesni pari v narodnih nošah.
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Za svoje delovanje na področju ljubiteljske kulture je prejela
številna priznanja: jubilejno Maroltovo značko, priznanje Zveze
kulturnih organizacij Slovenije, Srebrni grb Občine Vojnik, Listino častne članice KUD Dobrna, priznanje Zveze kulturnih društev Celje za 50 let delovanja na področju ljubiteljske kulture,
priznanje Občine Dobrna za 50 let mentorskega dela pri ohranjanju ljudskega plesnega izročila, častno jubilejno Maroltovo
značko za dolgoletno delo in še kaj bi se našlo. Ni pa bila aktivna samo kot folkloristka, je tudi ena izmed ustanovnih članov
Turističnega društva Dobrna in letos je prejela naziv Častna
članica TD Dobrna.
Ga. Marija Pasarič je na Dobrni pustila pečat, ki ima na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti trajen pomen za ugled občine,
zato se ji podeli naziv Častna občanka Občine Dobrna.

PRIZNANJA OBČINE DOBRNA

Zlati grb Občine Dobrna
prejme
ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA
Čebelarsko društvo Dobrna je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb na celotnem območju Občine Dobrna. Od leta, ko je bilo društvo ustanovljeno, si člani
društva prizadevajo za pospeševanje in razvoj čebelarstva, ki
je pomemben člen opraševanja v sadjarstvu in številnih poljedelskih kulturah, čebelji pridelki pa pomemben dejavnik za
ohranjanje vitalnosti v vseh življenjskih obdobjih.
V 80 letih delovanja je bilo v društvo vključenih povprečno
po 20 članov, zadnje desetletje pa se je to število nekoliko
povečalo, kar je vzpodbudno za nadaljnji razvoj te kmetijske
panoge. Društvo vsa leta skrbi za izobraževanje svojih članov,

za ozaveščanje javnosti o čebelarstvu in skrbi za čebelarski
podmladek od leta 1976. Vmes je bilo sicer nekaj let zatišja,
vendar delo z mladimi nikoli ni v celoti zamrlo in tako je leta
2008 čebelarski krožek zopet doživel svoj razcvet.
Na vseslovenski izbor »Čebelam prijazne občine« je bilo prijavljenih 18 občin. Med tremi prejemniki priznanj je bila tudi
Občina Dobrna. Čebelarsko društvo Dobrna vsa leta organizira različne dogodke na temo čebelarstva, posebej je izpostavljena prireditev »Prikaz čebelarstva v Občini Dobrna«. Tako se
občani in obiskovalci spoznavajo s pomenom čebelarjenja in
varovanja čebel ter ohranjanja čistega in zdravega okolja.

Srebrni grb Občine Dobrna
prejme
ga. OLGA BOŽNIK
Malo je danes ljudi, ki bi s svojim prostovoljnim delom bili tako
vpeti v delovanje različnih društev v Občini Dobrna, kot je gospa Olga Božnik, roj. 27. 4. 1959, stanujoča Vrba 13, Dobrna. Najpomembnejšo sled pušča kot dolgoletna blagajničarka v Prostovoljnem gasilskem društvu Dobrna, kjer je 27 let opravljala
to zahtevno društveno delo, samo leto manj, torej 26 let, pa v
Kulturno umetniškem društvu Dobrna.
Olgo Božnik odlikuje pristno veselje do petja, plesa in ljudskega izročila. Že v svojih najstniških letih je prepevala v zasedbi
mešanega pevskega zbora in se vrtela v folklorni skupini KUD
Dobrna. Srčnost in čut za sočloveka, pripravljenost za pomoč in
pripadnost domačemu kraju so jo pripeljali v PGD Dobrna. Članica društva je od leta 1979 in v tem obdobju je bila mentorica

pionirkam in gonilna sila ženskih tekmovalnih ekip gasilskega
društva, udeleževala se je delovnih akcij, bila članica upravnega
odbora in vodila finančno administracijo društva od leta 1991.
Svoje strokovne pomoči s področja računovodstva ni odrekla
tudi ostalim društvom v občini, zlasti ob letnih finančnih poročilih.
Njena pozitivna naravnanost in veselje do druženja se odraža
tudi v Planinskem društvu Dobrna, saj je vanj vključena od ustanovitve dalje in bila en mandat članica nadzornega odbora.
Ga. Olga Božnik je zgleden primer prostovoljstva in solidarnosti
pri zagotavljanju varnosti občanov in njihovega imetja ter vpetosti v delovanje krajevnih društev, torej upravičena dobitnica
priznanja Srebrni grb Občine Dobrna.

št. 78 / 2018
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Srebrni grb Občine Dobrna
prejme
GODBA DOBRNA
Godba Dobrna je najmlajša sekcija KUD Dobrna, ki je bila ustanovljena leta 2008, ko je Mitja Marošek zbral skupino mladih glasbenikov, v katerih je začutil godbeni potencial in tako dal pobudo za
ustanovitev nove sekcije KUD Dobrna. Letos ta pihalni sestav, pod
vodstvom kapelnika Mitje Maroška, praznuje deset let delovanja,
v njem pa deluje 22 godbenikov iz Dobrne in okolice. Godba Dobrna sodeluje na vseh prireditvah v kraju, njihova prvomajska bu-

dnica je nepogrešljiva, samostojni koncerti pa vredni pozornosti.
Radi poskrbijo za praznično vzdušje tudi izven domačega kraja.
Dobrčani smo lahko ponosni, da imamo svojo godbo na pihala,
saj je v številnih večjih krajih ne premorejo.
Godba Dobrna je v svojem obdobju delovanja dosegla zavidljiv
napredek in je pomemben člen za prepoznavnost in promocijo
kulturnega utripa Dobrne.

Bronasti grb Občine Dobrna
prejme
LJUDSKA UNIVERZA CELJE
Ljudska univerza Celje je javni zavod, katere ključna dejavnost je
izobraževanje odraslih. Smisel in vizijo delovanja vidijo v sodobnem izobraževalnem središču, kjer se trudijo slediti vsem novostim na izobraževalnem področju in izobraževati ljudi po načelih
vseživljenjskega učenja.
Ljudska univerza Celje nikoli ni bila zgolj celjska, saj omogoča
dostopnost izobraževanj za vse, predvsem za starejše, tudi izven
sedeža ustanove.
V Dobrni je v letu 2009 začela s tečaji računalništva, v sklopu
programa »Računalniška pismenost za odrasle«, in vsa naslednja

leta nadaljevala vsaj z enim programom, s tečajem računalništva
ali tujega jezika. Zadnja leta pa so bili to študijski krožki, kot npr.
»Sodobna tehnologija me ne bo povozila« ali »S pametnim telefonom po Dobrni«, ki je potekal letos od februarja do aprila, v
sklopu projekta »Izzivi podeželja« pa tečaj nemščine.
Dejavnosti Točke vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Celje v
Dobrni so bile motivacija za ustanovitev Društva za vseživljenjsko
učenje Dobrna, ki predstavlja nadgradnjo v sodelovanju z matično ustanovo in skrbi, da se v občini na področju izobraževanj in
usposabljanj odraslih vedno nekaj dogaja.

Bronasti grb Občine Dobrna
prejme
sekcija TURISTIČNEGA DRUŠTVA DOBRNA
VINOGRADNIKI DOBRNE
Vinogradniki Dobrne kot organizirana skupina v okviru Turističnega društva Dobrna delujejo že pet let. Iz leta v leto so številnejša sekcija, od prvotnih 18 članov jih je že 41, saj v svoje vrste
privabljajo tudi posameznike, ki nimajo lastnega vinograda, a
jih vinogradništvo zanima. Člani se ves čas aktivno izobražujejo in širijo znanja o negovanju vinske trte, kletarjenju in vseh
drugih opravilih, ki pritičejo vinogradniku. Vsako leto si ogledajo
primere dobre prakse v različnih področjih Slovenije. Skrbijo za
potomko najstarejše trte z Lenta, ki od leta 2014 raste na latniku
pod župnijsko cerkvijo na Dobrni. Zdaj že tradicionalno martinovanje, pohod med vinogradi, blagoslov vin... so prireditve, ki
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pritegnejo pozornost ne samo krajanov ampak tudi obiskovalce od drugod.
Pridobljena znanja, ob podpori svetovalne službe, se odražajo
v bistveno boljši kvaliteti vin. V vinorodnem okolišu Dobrne še
posebej izstopata modra frankinja in bela zvrst, saj so vina naših
vinogradnikov na vseh ocenjevanjih v skupini srebrnih ali zlatih
priznanj, pogosto so tudi prvaki sorte, v njihovih kleteh pa so
vrhunska namizna in buteljčna vina.
Vinogradniki Dobrne med seboj in ostalimi občani širijo kulturo
pitja vina in Občino Dobrna predstavljajo tudi navzven na različnih sejmih in prireditvah.

PRIZNANJA OBČINE DOBRNA

Bronasti grb Občine Dobrna
prejmejo
OLDTIMERJI DOBRNA
Pred nekaj več kot dvajsetimi leti je skupina občanov, ki je v
športni rekreaciji videla obliko zdravega načina življenja, samoiniciativno osnovala druženje nekoliko starejših mož in fantov, ki niso več na vrhuncu svojih športnih in fizičnih moči, se
pa še vedno radi pomerijo na kakšnem športnem področju
med sebi enakimi. Izbrali so izvirno ime – Oldtimerji.
To je pisana združba posameznikov različnih poklicev in interesov, ki jih povezuje želja po gibanju in prijateljskem druženju.
Srečujejo se enkrat tedensko, v večernih urah. Najpogosteje
igrajo košarko v šolski telovadnici ali športnih površinah ob
šoli, večina pa se ukvarja še z drugimi športi in aktivnostmi.
Oldtimerji niso registrirano društvo, ker želijo ostati neodvisni
in vso finančno breme nosijo sami. Imajo pregledno urejeno

organizacijsko in finančno shemo, kar je zasluga enega ustanovnih članov in pobudnika ustanovitve skupine, Žarka Vogrina. Člani skupine pa niso samo rekreativci; nekaj let zapored
so organizirali popularna športno-družabna družinska srečanja vseh članov, vsakoletna odkrivanja lepot naše dežele pa so
njihova stalnica. Svojo humanitarno naravnanost so izkazali z
nakupom nekaj kosov opreme za šolsko delavnico in telovadnico ter z botrstvom pri nakupu novega gasilskega vozila.
Oldtimerji Dobrna so lep primer druženja posameznikov različnih interesov, ki v lokalno skupnost vnašajo zgled osebne
odgovornosti za zdrav način življenja in aktivno koriščenje
prostega časa.

ŽUPANSKO PRIZNANJE
prejme
VRTEC DOBRNA

za izjemne uspehe na področju predšolske vzgoje, za vpetost Vrtca Dobrna v kulturno in
družbeno življenje Občine Dobrna, za uspešno sodelovanje v mednarodnem projektu in s tem
povezano promocijo turizma Dobrne.
Predšolska vzgoja je pomemben del vzgoje otrok, saj gre za obdobje, ko so otroci izjemno ranljivi in občutljivi, pa tudi najbolj
dojemljivi za učenje. Sodobna naravnanost družbe spreminja
način življenja, kar se posebej odraža v družinah, kjer se zmanjšuje sobivanje generacij, s tem pa tudi še kako pomemben delež pomoči starih staršev pri varstvu in vzgoji najmlajših generacij. Ta izredno pomembna dejavnost se prenaša na ustanove
predšolske vzgoje – vrtce, ki v veliki meri, želeli ali ne, otrokom
nadomeščajo tudi družino.
V Vrtcu Dobrna odgovorno skrbijo za celostno obravnavo in razvoj naših otrok z izobraževanjem zaposlenih na vzgojnih in izobraževalnih področjih. Veliko vlogo pri vzgoji in izobraževanju
v vrtcih ima sodelovanje vseh deležnikov, ki vplivajo na življenje
in razvoj otrok. Vpetost Vrtca Dobrna v življenje kraja je opazna,
otroci in zaposleni pri svojem delu polno koristijo izjemno življenjsko okolje in danosti Dobrne in kar je pomembno, s svojo
odprtostjo je kolektiv pridobil zaupanje staršev.
Vrtec Dobrna je koordinator in vodilni partner mednarodnega

projekta, ki so ga pridobili na razpisu EU Erasmus+, z naslovom
LUTKA IMA DUŠO, kjer sodelujejo še vrtci iz Grčije in Turčije. Gre
za inovativen način dela v vrtcih, za izobraževanje in strokovno
rast zaposlenih, za sodelovanje in izmenjavo izkušenj na področju predšolske vzgoje ter življenja in dela v različnih gospodarskih, socialnih in kulturnih okoljih, kar je izjemnega pomena za
vse udeležence projekta. Sodelovanje v projektu pomeni tudi
vzajemne predstavitve projekta v drugih okoljih. Vrtec Dobrna
je v našem turističnem kraju izjemen gostitelj vrtcev iz Grčije in
Turčije, ob tem pa tudi dober promotor turizma Dobrne.
Kolektivu Vrtca Dobrna čestitam za izjemne uspehe pri njihovem poslanstvu, za vzorno sodelovanje in vpetost v življenje
kraja ter za sodelovanje v mednarodnih projektih. Naj vam tudi
v prihodnje uspeva tako nadgrajevati vaše osnovno delo v zadovoljstvo vseh, ki se tako ali drugače srečujemo v tem čudovitem svetu otrok. Skupaj smo jim dolžni narediti najlepšega, kar
je v naši moči.
št. 78 / 2018
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ŽUPANSKO PRIZNANJE
prejme
g. JERNEJ ŠKOFLEK
za izvirno vsebinsko prenovo kmečkega doma in ohranjanje stavbne dediščine podeželja, za izjemne uspehe na
področju inovativnega podjetništva ter osebne angažiranosti v športnih društvih Občine Dobrna.
Jernej Škoflek s svojo angažiranostjo in uspehih na mnogih področjih presega povprečje svoje generacije. Kot prvi otrok štiričlanske družine Škoflekovih se je rodil 23. februarja 1982 v Klancu
nad Dobrno. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje na Srednji gradbeni šoli v Celju in nato na Gradbeni fakulteti v Ljubljani.
Leta 2010 se je zaposlil pri podjetju Sonce Energija kot vodja
projektov, danes je tehnični direktor enega najbolj inovativnih
podjetij na področju postavljanja sončnih elektrarn in trgovanja
z električno energijo. S 25 zaposlenimi med drugim razvijajo
tudi projekt SAN KONTAKT za povsem novo borzno trgovanje
z električno energijo s pomočjo veriženja podatkovnih blokov.
Ob tem je Jernej tudi solastnik podjetja SKRO EL, ki se ukvarja s
proizvodnjo električne energije.
Njegov nemirni duh se odraža v številnih dejavnostih; kot soustanovitelj in nekaj časa tudi predsednik Mladinskega kluba
Dobrna je eden najbolj zaslužnih, da tradicionalna prireditev
Noč pod kostanji s pestro ponudbo športnih in zabavnih vsebin

ostaja največji poletni dogodek v Občini Dobrna.
Šport Jerneja spremlja že iz osnovnošolskih klopi, ko je bila v
ospredju košarka, 20 let je bil navdušen karateist, na svetovnem
prvenstvu leta 2011 so v ekipnem tekmovanju dosegli tretje
mesto, bil je tudi državni podprvak v karateju.
Je soustanovitelj in prizadeven član kolesarskega društva Krokar Dobrna, ki v mesecu maju v Dobrni organizira mednarodno
kolesarsko tekmovanje ENDURO KROKAR.
Jernejeva navezanost na tradicionalno arhitekturo in stavbno
dediščino našega podeželja, še posebej ko gre za kmečko domačijo, kjer je odraščal, se kaže tudi pri njegovem projektu obnove in preureditve te stare kmečke hiše v moderno bivanjsko
enoto – apartma z vsem udobjem današnjega časa, pri čemer
staro arhitekturo subtilno ohranja in vključuje v interier vse
stavbne elemente preteklosti. S tem je zobu časa iztrgan še en
lep primerek stavbne dediščine našega podeželja z vsebino, ki
bo omogočala njeno ohranitev na dolgi rok.

ŽUPANSKO PRIZNANJE
prejme
g. JOŽE MAJER

za osebni prispevek ob ustanavljanju Občine Dobrna in konstruktivno sodelovanje v treh mandatih
Občinskega sveta Občine Dobrna ter odgovorno opravljanje nalog podžupana Občine Dobrna.
Jože Majer, roj. 13. junija 1942, iz Vinske Gorice, se je na elektro šoli v
Mariboru izšolal za poklic električarja, z dodatnim izobraževanjem
pa je bil razporejen na delovno mesto delovodje. V Železarni Štore – TOZD Energetika se je zaposlil leta 1961, leta 1990 je prešel
v TOZD Valji kot tehnik za meritve, kjer je vztrajal vse do upokojitve. Ob svojem delu je bil Jože v podjetju še posebej dejaven na
področju sindikalne organiziranosti, bil je predsednik delavskega
sveta in predsednik sindikata v Energetiki in posledično tudi član
Centralnega delavskega sveta Železarne Štore.
Svojo osebno naravnanost v spremljanje družbeno političnih dogajanj v lokalnem okolju je potrjeval s kar 10-letnim članstvom v
Svetu krajevne skupnosti Dobrna.
Kot osveščen državljan in kritičen opazovalec političnih razmer se
je v času demokratizacije naše družbe v 90 letih prejšnjega stoletja
aktivno vključil v procese demokratizacije. Sodeloval je v vojni za
Slovenijo leta 1991. Po osamosvojitvi je bil pobudnik in ustanovitelj
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krajevnega odbora SDS v Dobrni in 2 mandata njegov predsednik,
en mandat je bil tudi svetnik Občinskega sveta Občine Vojnik in tri
mandate svetnik Občinskega sveta Občine Dobrna, za katero si je v
času reforme lokalne samouprave v RS, v letih 1994–1998 , močno
prizadeval.
Na terenu je opravljal številne odgovorne naloge, saj je bilo potrebno veliko analiz s primerljivimi okolji, da so ljudje lahko uvideli
prednosti samostojne Občine Dobrna, ki so jo na referendumu
leta 1998 potem tudi izglasovali.
Kot član Občinskega sveta Občine Dobrna v treh mandatih je
gospod Jože Majer vedno zagovarjal interese svojega okolja in v
tem smislu bil močan pogajalec. Zaupne so mu bile pomembne
naloge podžupana, porotnika na sodišču in predsednika odbora
za izgradnjo kabelske televizije. Vseskozi je budno spremljal razvoj
lokalnega okolja in s predlogi s terena prispeval, da smo lahko občino gledali kot celoto in v tem smislu tudi usmerjali njen razvoj.

GLASILO OBČINE DOBRNA

Živa vice prvakinja Balkana
Živa Stendler Klanjšek je zasedla drugo mesto v katah posamezno in tretje mesto ekipno.
V Beogradu, glavnem mestu
Srbije, je od 27. do 29. aprila
2018 potekalo 23. Balkansko
prvenstvo za otroke do 13
let. To je najvišji možni nivo
tekmovanja za to starostno
skupino otrok, na katerem je
sodelovalo 796 najboljših karateistov iz Albanije, Bosne in
Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Črne Gore,
Romunije, Srbije, Slovenije in
Turčije. V reprezentanci Karate Zveze Slovenije sta bila dva
člana Društva za karate Celje,
Živa Stendler Klanjšek in Rene
Kračun, ki sta oba prvič sodelovala na takšnem tekmovanju.
V karate borbah posamezno je
nastopil Rene Kračun v kategoriji dečki 12 let -37kg in v izločilnih
bojih kljub borbenosti in nepopustljivosti izgubil proti domačinu, po sodniški odločitvi, pri rezultatu 1:1. Odlično je nastopala
Živa Stendler Klanjšek v kategoriji kate deklice 8 let in klonila
šele v finalu proti domači tekmovalki iz Srbije. Živa je odlično
vnovčila individualne programske dvomesečne treninge s svojim trenerjem Sebastianom Kantužerjem, ki je hkrati tudi trener
za borbe v Društvu za karate Celje. Za nameček je Živa zadnji
dan tekmovanja z ekipo Slovenk (Hribar, Jovanović, Stendler
Klanjšek) v katah deklice 8-9 let osvojila 3. mesto in se iz prvenstva zasluženo vrnila z dvema kolajnama.
Varovanca Društva za karate Celje in hkrati reprezentanta Slovenije sta pridobila bogate izkušnje za njuno nadaljnjo športno
pot.
REZULTATI:
2. mesto: Živa Stendler Klanjšek, kate deklice 8-9 let
3. mesto: Živa Stendler Klanjšek ,ekipa Slovenije v katah 8-9 let
Iskrene čestitke!
Društvo za karate Celje
št. 78 / 2018
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Podelitev priznanj civilne zaščite
Mednarodna organizacija Civilne zaščite je razglasila 1.
marec za mednarodni dan
Civilne zaščite z namenom, da
bi se ljudje čim bolj zavedali
življenjskega pomena njenega delovanja pri spopadanju
z vsemi vrstami nesreč in katastrof.
Ob tej priložnosti podeljujejo
priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom
CZ, kamor spadajo tudi prostovoljni gasilci, za zasluge
in prispevek pri razvijanju in
krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih
nesreč.
Letošnja prireditev je potekala
8. marca v Športni dvorani na
Vranskem. Osrednja govornica
na prireditvi je bila ministrica za obrambo, Andreja Katič. Generalni direktor URSZR
Ljubljana, Darko But, in vodja
izpostave URSZR, Janez Me-

lanšek, sta svečano podelila
priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom.
Med prejemniki bronastega znaka CZ je letos bil
tudi član Prostovoljnega
gasilskega društva Dobrna,
Boris Repas, z naslednjo obrazložitvijo:
» Boris je človek s srcem in dušo
zapisan gasilstvu in civilni zaščiti. Začel je kot gasilski pionir
leta 1981. Že takrat je marljivo
delal v pionirski ekipi. Kmalu

je spoznal, da je pomembno
tudi strokovno usposabljanje.
Postal je zanesljiv in strokoven
operativec ter vse to podkrepil še s primerno gasilsko izobrazbo gasilskega častnika 1.
stopnje. Opravil je specialnosti
za nosilca izolirnega dihalnega aparata za nevarne snovi,
za delo z motorno žago, za
vodenje velikih intervencij …
V PGD Dobrna je deloval kot
vodja enot, kot namestnik poveljnika, do leta 2018 pa je bil

Medgeneracijska točka v parku Dobrna
Občina Dobrna namerava v poletnih mesecih, v sodelovanju s
partnerji (ZTŠK Dobrna, Terme Dobrna, d. d. in Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna), v zdraviliškem parku urediti medgeneracijsko točko, kjer bo omogočen kotiček za medgeneracijsko povezovanje, druženje, doživetje in zdravo gibanje v
naravi oseb vseh starostnih in ranljivih skupin.
Medgeneracijska točka bo vključevala orodja in naprave za
različne starostne skupine ljudi: igrala za otroke (več staro-
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poveljnik gasilskega društva
in tudi član občinskega štaba
CZ Dobrna za področje požarne varnosti. Ko govorimo
o Borisu, v njem prepoznamo
preudarnega, premišljenega
in pravega gasilskega vodjo.«
Ob prejemu bronastega znaka
CZ Borisu izrekamo iskrene čestitke v imenu Občine Dobrna
in Občinskega štaba CZ.
Poveljnik Občinskega štaba CZ,
Slavko Božnik

komunala
in okolje

stnih skupin), igrala primerna za otroke s posebnimi potrebami, motorična igrala, napravi za fitnes v naravi in naprave za
kakovostno razgibavanje predvsem starejših, bolnih in invalidnih oseb ter klopi in brv za posedanja in druženja. S tem bodo
omogočeni pogoji za medgeneracijsko druženje, vadbo, igro…
za vse uporabnike.
Vrednost celotnega projekta je 45.668,41 EUR in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 29.332,61 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Medgeneracijska točka bo tako vključevala:
- motorična igrala za vse generacije (mirna roka, motorična tabla, ksilofon)
- hiško (s pohodnim hlodom in lestvijo), s plezalno steno, plezalno mrežo in večjim toboganom
- adrenalin (različne gibalne postaje za vse generacije)
- brv – gred kot igralo za ravnotežno plezalo (za vse generacije)
- čebelnjak z malim toboganom in plezali (za mlajše otroke)
- dve fitnes napravi (primerni predvsem za ženske in ostale)
- ravnotežno pot za odrasle in starostnike
- žičnico (za večje otroke)
- klopi
Z izvedbo operacije »Medgeneracijska točka v parku Dobrna« bodo izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih
ranljivih skupin, ustvarjena in zagotovljena bo priložnost za širšo udeležbo ranljivih skupin v družbi. Omogočen bo prostor
za aktivno preživljanje prostega časa, spodbujeno bo medgeneracijsko povezovanje, urejen bo prostor za druženje, izvajanje različnih aktivnosti, vadbo, igro … za vse uporabnike. Na
prostoru bodo organizirani dogodki – medgeneracijska
druženja, prav tako bo o tem izdelana zloženka... Na enem
mestu bo urejen prostor, ki bo vseskozi dostopen in brezplač-

no namenjen različnim starostnim skupinam: otrokom, mladim,
ženskam, moškim, osebam s posebnimi potrebami, invalidom,
starejšim, skratka vsem zainteresiranim. S tem se bo prispevalo
k večji socialni vključenosti ranljivih skupin, večji dostopnosti
do storitev v urbanem naselju, hkrati pa se bo s spodbujanjem
zdravega in aktivnega življenjskega sloga povečala kakovost življenja v urbanem naselju.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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Občina Dobrna je izdelala
projektno dokumentacijo za
ureditev športnih površin na
Dobrni. Projekt predvideva
razširitev zunanjih površin
vrtca in ureditev športnih površin. Izvedba je predvidena
v več fazah, odvisno od možnosti prijave na sofinancerske
razpise in zagotovitve sredstev.
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Ureditev
športnih
površin Dobrna

ELEK. VTIČNO GNEZDO
PITNIK
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WC

manjše grmovnice, dišavnice
klop z naslonjalom
klop brez naslonjala
koš za odpadke
elektrika - talno vtično gnezdo
OPOMBA: Geodetski posnetek ni usklajen z dejanskim
stanjem parcelacije. Pred vsemi posegi je treba preveriti
parcelacijo, potek parcelnih mej in obstoječih komunalnih
vodov ter jim določiti mikrolokacijo.

V okviru projekta je predvideno, da se igrišče vrtca razširi
št. 78 / 2018
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in na novo ogradi ob pešpoti
pri potoku, prav tako je predvidena izvedba zemeljske
vzpetine za sankanje in prosto
igro. S tem bo vrtec pridobil
nove igralne površine.
Športne površine zajemajo
naslednja igralna območja:
- multifunkcijsko stezo ( vožnja s kolesom, skirojem,
rolko, rolerji, kotalkami …),

- območje s fitnes napravami (predvidena je postavitev 12 naprav za fitnes na
prostem),
- območje z otroškimi igrali
(predvidena je postavitev
igral za različne kompleksnosti in za različne starostne skupine otrok, za
plezanje, plazenje, visenje,
vrtenje, nihanje in skakanje…)

- plezalno steno,
- eko vrt (v obliki spirale, z grmovnicami, trajnicami, zelišči in dišavnicami, sadnimi
grmovnicami),
- zemeljsko vzpetino za sankanje in prosto igro.
Športne površine bodo ob
sprehajalni poti ob potoku in
vrtčevskimi površinami ograjene, na SZ strani pa bodo

povezane s šolskimi športnimi
površinami in igrišči. Igralna
območja bodo povezana s
peščenimi potkami, predvidena je tudi postavitev urbane
opreme (klopi, koši, stojala za
kolesa, pitnik, sanitarije) ter
parkovna zasaditev.
Na strani 17 je prikazana zasnova ureditve površin.
Urška Vedenik

Občina Dobrna je v centru Dobrne izvedla tri projekte s
področja prometne in komunalne infrastrukture
UREDITEV PREHODA ZA PEŠCE NA REGINALNI CESTI
V NASELJU DOBRNA IN PREHODA ZA PEŠCE NA JP
964951 DOBRNA-VINSKA GORICA TER UREDITEV JAVNE
RAZSVETLJAVE
Občina Dobrna je v mesecu maju pristopila k ureditvi prehoda
za pešce na regionalni cesti v naselju Dobrna, v smeri parkirišče – pokopališče in k ureditvi prehoda za pešce na javni poti
JP 964951 Dobrna-Vinska Gorica (v smeri lekarna – parkirišče),
vključno z ustrezno ureditvijo javne razsvetljave.
Gre za območje znotraj naselja z večjo frekvenco peš prometa oz. prehodov čez vozišče regionalne ceste v smeri gostilne/
hotela oz. bližnjega pokopališča. Prehod pri OŠ (oddaljen cca.
80 m) je prvenstveno namenjen učencem, ki se v šolo vozijo z
avtobusom. Prehod pri občini je oddaljen cca. 160 m in vodi v
smeri zdravilišča. Iz ugotovitve o povečani prisotnosti pešcev

Ureditev prehoda
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in njihovih navad pri prehajanju regionalne ceste je bilo to mesto potencialnih prometnih nesreč, ki jih je mogoče omejiti z
ustrezno prometno ureditvijo. Vezano na navedeno je občina
pristopila k preureditvi obstoječega prehoda za pešce na občinski cesti v smeri proti Vinski Gorici (smer lekarna – parkirišče)
in izvedbi novega prehoda za pešce na regionalni cesti (v smeri
parkirišče – pokopališče) ter k ustrezni ureditvi javne razsvetljave (9 stojnih mest, v dolžini 60 m na vsako stran novega prehoda). Celotna vrednost izvedenih del je okoli 45.000 EUR.
UREDITEV REGIONALNE CESTE R2-429, MED OŠ DOBRNA
IN CENTROM DOBRNA
Na površini vozišča regionalne ceste na odseku od OŠ Dobrna
do centra Dobrne so vidne poškodbe v obliki mrežastih razpok,
udarne jame, večje poškodbe vozišča ter več sanacij vozišča

Asfaltiranje ceste

KOMUNALA IN OKOLJE
zaradi umestitve komunalnih vodov. Zaradi navedenega se bo
na odseku od OŠ Dobrna do križišča v centru Dobrne na novo
preplastila cesta.
ZAMENJAVA VODOVODA V CENTRU DOBRNE
Zaradi dotrajanosti vodovoda v centru Dobrne je bila izvedena sanacija vodovoda na relaciji od odcepa za pokopališče do
konca križišča v centru Dobrne (smer zdravilišče). Z izvedbo
projekta, katerega vrednost je okoli 50.000 EUR, je zagotovljena
zanesljiva in varna vodooskrba.
Z izvedbo vseh treh projektov je zagotovljena večja varnost v
cestnem prometu, zanesljiva in varna vodooskrba, zaradi ureditve javne razsvetljave pa tudi prihranek pri energiji in prispevek
k varstvu okolja.
Urška Vedenik

Obnova vodovoda v centru Dobrne

Vzdrževanje občinskih cest, odprava posledic škode po
naravnih nesrečah in vzdrževanje gozdnih cest
Občina Dobrna ima približno 73 km kategoriziranih cest, ki
jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi
vse pogostejših naravnih nesreč, ki povzročajo škodo na cestni
infrastrukturi. Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določijo prednostne naloge vzdrževanja, je določen na podlagi
prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih sredstev. Tako režijski obrat in zunanji izvajalec izvajajo na terenu razna dela na
cestah, kot so čiščenje jarkov in prepustov, gramoziranje poškodovanih cest, obnova bankin, čiščenje nanosov s cest …

Gramoziranje ceste

Ureditev odvodnjavanja

V okvir vzdrževanja cest sodi tudi odprava posledic škode po
naravnih nesrečah. Namreč vse pogostejše naravne nesreče

so med drugim vzrok poškodovani infrastrukturi na območju
občine. V ta namen se je pristopilo k sanaciji več zajed na cestah, kjer je struga potoka povzročila zajede na cestah, tako da
je bila ogrožena varnost prometa. Zaradi navedenega je občina
ob cestah izvedla sanacijo zajed z opornim zidom iz kamnite
zložbe.
Na podlagi ocenjene škode, programa odprave posledic škode
po naravni nesreči, sprejetega s strani ministrstva za okolje in
prostor, in določenih prioritet ter na podlagi izdelanih sanacijskih elaboratov in projektne dokumentacije, izvedenih javnih
naročil za izbor izvajalcev in pridobljenih sredstev s strani države, je občina pristopila k sanaciji treh plazov, in sicer:
št. 78 / 2018
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Sanacija zajede

Vzdrževanje gozdne ceste

- Sanacija plazu na lokalni cesti LC 464121 Socka – Vrba –
Zavrh (pri Martjaku)
- Sanacija plazu na lokalni cesti LC 450041 Dobrna – Janškovo selo – Vinska Gora (nad CUVD Dobrna)
- Sanacija plazu na javni poti JP 965531 Čreškova – Zavrh
(pri Šventu)

2. JP 964951 BRDCE NAD DOBRNO (Urlčjek - Cicl, do odcepa
za Kamšak),
3. LC 464161 DOBRNA - HUDIČEV GRABEN - KRIŠTAJE (preplastitev ceste Memon - Smrečnik),
4. LC 464161 DOBRNA - HUDIČEV GRABEN - KRIŠTAJE (preplastitev ceste Žerjav - Gutenek).

V začetku meseca junija je župan Občine Dobrna z direktorjem
podjetja Remont NG d.o.o. podpisal pogodbo za asfaltiranje
cest na območju občine dobrna v letu 2018. Vrednost investicije, ki se bo izvajala v poletnih mesecih, je 110.736,11 EUR.
Zaradi vse pogostejših slabih vremenskih razmer, ki terjajo večkrat letno obnovo cest ter zaradi dotrajanosti obstoječih asfaltnih cest se bodo v letu 2018 rekonstruirali, obnovili in asfaltirali
štirje odseki cest, v skupni dolžini okoli 1.100 m, in sicer:
1. JP 965551 BLAŽIČ - H. ŠT. 42 (Blažič - Šteflak),

Plan vzdrževanja gozdnih cest, s katerim se določijo prednostne naloge vzdrževanja, je prav tako določen na podlagi prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih sredstev. Občina, v
sodelovanju z Zavodom za gozdove, pripravi popis potrebnih
del za obnovo gozdnih cest, ki jih nato preda izvajalcu v realizacijo. Po končanih delih se zapisniško prevzamejo izvedena
dela, preda se potrebna dokumentacija (dobavnice) ter pristopi
k obračunu.
Urška Vedenik

Čistilna akcija po zaselkih tudi letos uspela
Kljub slabi vremenski napovedi smo se v soboto, 24. marca, že
tradicionalno teden dni pred velikonočnim vikendom, zbrali na
čistilni akciji po zaselkih občine. Vreme je zdržalo, obisk sode-

lujočih v akciji pa je bil nadpovprečen. Čistili smo po vseh zaselkih občine, ob koncu akcije pa smo se udeleženci zbrali pri
Novem gradu, kjer smo evidentirali zbrane smeti in druženje
nadaljevali ob malici. Dan pred akcijo so okolico čistili že otroci
vrtca in šole. Zahvaljujemo se svetnikom in vsem, ki ste zagotovili prevoz zbranih odpadkov na odlagališče Novi Grad. Le-to
je bilo ob zaključku akcije prepolno, kar kaže, da je take akcije
potrebno organizirati tudi v bodoče, saj skrb za čisto okolje še
vedno ni v ozaveščenosti vseh ljudi. Naslednja čistilna akcija bo
vseslovenska in se ji bomo pridružili tudi v naši občini. Organizirana bo 15. septembra in že sedaj vabljeni k sodelovanju.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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Podpis dogovora o vključitvi Občine Dobrna v projekt
»Občina po meri invalidov za leto 2018«
Občina Dobrna aktivno nadaljuje z izvajanjem projekta »Invalidom prijazna občina«. V torek, 10. aprila, so nas obiskali člani
projektnega sveta Zveze delovni invalidov Slovenije (ZDIS). Na
sestanku, na katerem so bili prisotni člani Sveta za invalide in
nekateri člani koordinacije invalidskih organizacij, je bila opravljena razprava o uresničevanju Akcijskega načrta v letu 2018.
Članom projektnega sveta ZDIS smo predstavili konkretizirane
naloge po ukrepih iz akcijskega načrta, ki pomenijo nadgradnjo oziroma dodano vrednost in niso trajna zakonska obveznost javnih inštitucij in aktivnosti v projektu, ter vlogo Sveta
za invalide. Predstavitev so pripravili župan, g. Martin Brecl, ga.
Marija Švent, koordinatorka projekta, predsednica MDDI Celje,
ga. Dragica Mirnik, direktorica CUDV Dobrna, ga. Breda Božnik,
pooblaščenka župana za družbene dejavnosti, ga. Branka Gal in
ostali prisotni. Člani projektnega sveta ZDIS so izrazili pohvale
nad aktivnostmi, ki se v Občini Dobrna na tem področju odvijajo, in podali sugestijo, da se le-te v tej smeri tudi nadaljujejo.
Predsednik Zveze delovnih invalidov, g. Drago Novak, župan
Občine Dobrna, g. Martin Brecl in ga. Dragica Mirnik, predsednica MDDI Celje so na sestanku podpisali tudi Dogovor o vključitvi občine v projekt. Projektni svet ZDIS nas bo ponovno obiskal
v mesecu septembru, o čemer vas bomo obvestili v eni izmed
prihodnjih številk Dobrčana.
Vse informacije v zvezi s projektom najdete tudi na občinski
spletni strani www.dobrna.si in sicer v rubriki Projekti – projekt
Invalidom prijazna občina.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent

Utrinki iz MDDI Celje
Že na novega leta dan se je nekaj članov zbralo pri »Pušn šank«
na tradicionalnem pohodu okoli Šmartinskega jezera. Zaradi
slabega vremena je bila udeležba slabša. Voščil in dobrih želja
kljub temu ni manjkalo in verjamem, da je bila pot zanimiva.
Delavnica o zdravem načinu življenja in zanimivem predavanju
na temo zdravja nam je dala elan in smernice za naprej. Vsak korak šteje in vse, kar naredimo za boljše počutje, je dobrodošlo.
Čas pusta je tudi čas peke krofov. V pisarni društva smo se zbrali
Zvončnice in še nekaj članov. Na začetku delavnice oziroma klepetalnice smo si izmenjali izkušnje o peki krofov in se odločili,
da preizkusimo preprost recept. In res, krofi so uspeli, bili so zelo
okusni in jih je kar prehitro zmanjkalo. Zato smo se odločili, da

peko ponovimo po receptu Zdenke. Tudi ti krofi so bili lepi in
zelo okusni.
Dopoldne je ob klepetanju in peki hitro minilo, saj smo izvedeli
veliko novega in sveže pečeni krofi so nam zelo teknili.
Marca pa smo se podali na ogled dvorca Tabor v Višnjo vas. Prijazno nas je sprejel lastnik, Matjaž Založnik, ki nam je na kratko
predstavil zgodovino dvorca ter aktivnosti in zanimivosti v njem
danes.
Dvorec Tabor je srednjeveški dvorec, ki so ga dali leta 1524 pozidati lindeški vitezi. Leži med reko Hudinjo in potokom Tesnico,
na skalnati gmoti sredi ravnice.
Do leta 2005 je bil dvorec v katastrofalnem stanju, dokler ga ni
št. 78 / 2018
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kupil sedanji lastnik, ki ga je počasi in neutrudno obnavljal ter
mu dal nove bogate kulturne in gospodarske vsebine.
V dvorcu se vseskozi vrstijo kulturne in zgodovinske aktivnosti,
poleg tega se ukvarjajo tudi s pridelavo zdrave hrane in pijače.

ve s hrbtenico. Nato smo se odpravili na pohod in ogled novo
urejene srčne poti. V pisarni društva nas je čakala Klavdija Simler,
zmagovalka natečaja peke potice Falla. Pripravila nam je delavnico o nabiranju zelišč. Podučila nas je o pomenu natančnosti
in o pravilih, ki jih zahtevata nabiranje in priprava zelišč. Naučila
nas je prepoznati čemaž in nam pripravila odlično juho iz čemaža in kopriv. Nato nam je podala recept rožičeve potice in lahko
smo jo poskusili, saj nam je prinesla že pečeno.
Mnogo let se v maju invalidi odpravimo na romanje na Gorenjsko. Invalidi imajo tako obliko druženja zelo radi . Zgodaj zjutraj
nas je pozdravil dež, ki pa dobre volje ni pregnal. Veseli smo
bili, da bomo spet kaj novega videli in izvedeli. Naša domovina
nam ponuja mnogo lepot, le videti jih moramo. Za nekatere
člane je veliko veselje, da gremo skupaj na Brezje. Nekateri so
bili prisotni pri sveti maši, drugi so se ob kavici in malici družili,
si hiteli pripovedovati novice, nekateri pa so malo potarnali in
jim je bilo takoj lažje. Breme, ki ga vsak nosi s seboj, je takoj lažje,
če ga delimo z ljudmi, ki nas razumejo, saj imajo podobne težave. Pregnali smo dež in se odpravili na Križno Goro nad Škofjo
Loko. V znanem gostišču smo se okrepčali in ob zvokih harmonike tudi zapeli. Nekateri člani so si skrbno ogledali okolico in se
sprehodili do cerkvice, nekateri pa so s prijatelji kramljali in peli.
Vsi smo si bili enotnega mnenja, da nam druženj manjka, da si
premalokrat vzamemo čas drug za drugega, nekateri pa te možnosti, žal, nimajo velikokrat. Veseli so, da jim pripravljamo tako
obliko druženja, saj je za nekatere to edina priložnost, da gredo
od doma ter pozabijo na skrbi in težave, ki jih tarejo.
Popoldne je kar prehitro minilo. Med potjo smo peli in si obljubili, da se kmalu spet srečamo.
Hvala, spoštovani udeleženci delavnic. Hvala Matjažu Založniku
za izčrpno predstavitev dvorca in hvala Klavdiji Simler, da nas je
naučila veliko novega.
Dragica Mirnik

Ob dvorcu je čudovit park z več kot 12.000 metrov mini arboretuma, kjer domuje čez 50 vrst na novo zasajenih stoletnih dreves in okoli 60 vrst zdravilnih zelišč, ki jih na grajskem gospodarstvu uporabljajo za pridelavo sirupov, likerjev, žganja in čajev.
Izdelujejo tudi razne zeliščne tinkture in hladno stiskana olja.
Matjaž Založnik nam je postregel z odličnim domačim čajem in
degustirali smo lahko njihove izdelke. Za nova znanja in gostoljubnost se mu iskreno zahvaljujem.
Pot smo nadaljevali na Frankolovo, kjer smo počastili dan mučencev in dan žena. Priložnosti za druženje in dobro voljo ni
nikoli preveč. Popoldne je bilo skoraj prekratko za klepet, petje
in tudi ples. Ples, dobra volja in petje so zdravilo brez recepta,
a gotovo preženejo žalost in mnogokrat tudi bolečine. V naša
srca pa prinesejo toplino, veselje in nasmeh v oči.
Invalidi se radi kaj novega naučimo. Zjutraj smo se naučili nekaj
vaj, ki so zelo primerne za vse, še posebej za tiste, ki imajo teža-
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Donatorja poskrbela za nov ribji zarod

kmetijstvo

Reka Hudinja in ribogojni potok Dobrnica sta bila nekdaj vodotoka polna življenja. V zadnjem času pa sta postala zelo osiromašena z ribjim življem, razlog za to pa so predvsem nizki
vodostaji v poletnih mesecih in prekomerno segrevanje vode,
poleg tega pa še intenzivno črpanje vode v Hudinji in regulacija
v spodnjem delu. Vse to pa še kako vpliva na razvoj in obnavljanje življenja v vodi. Postrv in lipan potrebujeta za eksistenco
hladno vodo in globoke tolmune za zadrževanje. Slednje pa je
z navedenimi posegi ter naravnimi pojavi onemogočeno oziroma ravnovesje v naravi popolnoma poruši. Veliko škodo v zadnjem času povzročajo še ribojede ptice, kot sta kormoran in
siva čaplja.

Ribiška družina Celje, ki ima koncesijo nad omenjenima vodama, skrbi za redno vlaganje potočne postrvi v skladu z načrti in
s tem poskuša ohranjati ribjo populacijo, vendar je zaradi vseh
teh dejavnikov ves napor nemalokrat zaman. Zato smo o navedeni problematiki seznanili tudi pristojne na občinah Vojnik,
Dobrna in Vitanje. Občini Vojnik in Dobrna sta se odzvali in nam
z donacijami priskočili na pomoč pri dodatni nabavi ribjih mladic potočne postrvi.
V prisotnosti podžupana Občine Vojnik, g. Viktorja Štokojnika,
in župana Občine Dobrna, g. Martina Brecla, ter vodstva Ribiške

družine Celje smo 17. aprila letos v Dobrnico in Hudinjo vložili
več kot tisoč enoletnih mladic potočne postrvi povprečne velikosti 12 cm. Mladice smo nabavili v ribogojnici Zagradec Ribiške
družine Radeče. Verjamemo, da jih bo večina uspešno kljubovala vsem pritiskom onesnaženj, vodnim posegom in plenjenjem
ribojedih ptic ter dočakala obdobje drsti, ko bodo lahko po naravni poti nadalje obnavljale populacijo.
S tem sta obe občini pripomogli, da bosta Dobrnica in Hudinja
zopet polni življenja, za kar se jima iskreno zahvaljujemo.
Predsednik RD Celje,
Štefan Zidanšek

Dogodki ob obeležju prvega svetovnega dneva čebel
Za nami so številni dogodki,
ki so se v mesecu maju zvrstili ob obeležitvi 1. svetovnega
dneva čebel v Sloveniji. V nadaljevanju na kratko osvetljujem, kako smo prišli do razglasitve.
Leta 2014 je Čebelarska zveza

Slovenije podala pobudo, da
20. maj postane svetovni dan
čebel. To ni kakršen koli dan,
je dan, ko slovenski čebelarji obeležujemo rojstni dan
našega velikega čebelarja in
učitelja, začetnika sodobnega čebelarstva Antona Janše

(rojstvo: 20. maj 1734), ki je deloval kot prvi učitelj čebelarstva na dunajskem cesarskem
dvoru. Predlog je obravnavala
Vlada Republike Slovenije in
ga enotno podprla. Leta 2015
je Čebelarska zveza Slovenije
na mednarodnem čebelar-

skem kongresu Apimondia v
Južni Koreji predstavila pobudo. V Apimondio – mednarodno čebelarsko organizacijo
je vključenih preko 120 čebelarskih organizacij iz skoraj 90
držav. Vse prisotne organizacije so soglasno sprejele predlašt. 78 / 2018
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Foto: Klemen Lajevec Photography

gani predlog. S tem pa se je
pričelo resno in trdo delo zlasti Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki je
opravilo številna bilateralna
srečanja s predstavniki tujih
držav in izvajala promocijsko
informacijske dogodke, in Čebelarske zveze Slovenije, ki

je skrbela za strokovni vidik.
Pri nagovarjanju odločujočih,
da podprejo prizadevanja za
razglasitev svetovnega dneva čebel, so bile aktivne tudi
druge osebnosti iz politične
in nepolitične sfere. Lani, 20.
decembra 2017, je Generalna
skupščina OZN v New Yorku

soglasno potrdila, da 20. maj
razglasi za svetovni dan čebel.
Cilj tega dne je osveščati in
dvigniti razumevanje o čebelah med ljudi po vsem svetu.
Letos so se pred praznovanjem svetovnega dneva čebel,
v čast in poklon temu dnevu,
zgodili številni dogodki, ki so

Foto: Klemen Lajevec Photography
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jih organizirala ali soorganizirala Čebelarska zveza Slovenije, čebelarska društva, občine,
podjetja, MKGP, Državni zbor,
Državni svet itd. Osredotočila
se bom le na dogodke, ki so se
zvrstili med 18. in 20. majem
2018 v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Pred tem
pa moram še omeniti, da je v
podporo Svetovnemu dnevu
čebel Banka Slovenije, dne, 14.
maja, dala v obtok spominski
kovanec, 2 EUR v nakladi 1 mio
kovancev, z motivom satovja
v obliki globusa, ki prikazuje
vzhodno poloblo. Na kovancu
sta tudi napis Svetovni dan čebel in Slovenija 2018.
V petek, 18. maja, je v dvorani
pod Stolom v Žirovnici potekala Svetovna čebelarska konferenca z naslovom Globalni
izzivi v čebelarstvu. Celodnevno konferenco je organizirala
ČZS, Javna svetovalna služba
v čebelarstvu, gostila pa je
kar 19 predavateljev iz celega
sveta oz. okoli 160 udeležencev. Teme konference so bile

KMETIJSTVO

Foto: Marko Borko

posvečene opraševanju, problematiki pesticidov, pomenu
uporabe čebeljih pridelkov v
prehrani in apiterapiji, skrbi za
kakovost in varnost čebeljih
pridelkov, razvoju sonaravnih
načinov za odpravljanje varoj,
prenosu znanja v čebelarstvu,
upravljanju pašnih virov čebel
ter promociji čebel in čebeljih
pridelkov.
Istega dne zvečer je v starem
mestnem jedru Višnje Gore
potekala otvoritev interaktivne skulpture obeležja Kranjski
čebeli (avtohtona čebelja pasma, ki je v Sloveniji zaščitena),
ki sta jo postavili Občina Ivančna Gorica in Čebelarska zveza
Slovenije. Emil Rothschütz je
na tem območju v 19. stoletju namreč podrobno opisal

kranjsko sivko in z njo trgoval
v sosednjih deželah. V neposredni bližini šole, ki jo bodo
v naslednjih letih preuredili
v Hišo kranjske čebele, je postaviljeno to obeležje, avtorja
Roberta Kuharja.
V soboto, 19. maja, je na Brdu
pri Kranju potekala mednarodna ministrska konferenca na
temo ohranitev čebel. Konference so se udeležili predstavniki dvaindvajsetih držav. Spregovorili so o pomenu čebel in
ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in prehransko
varnost, razpravljali o stanju
ter iskali ukrepe za ohranitev
čebel v svetu. Ob koncu konference so sprejeli skupno deklaracijo, v kateri so se zavezali,
da bodo krepili sodelovanje

držav na mednarodni ravni na
področju ukrepov za zaščito
čebel in drugih opraševalcev,
ozaveščanju javnosti, izobraževanju in izmenjavi dobrih
čebelarskih praks. Razpravljali
so tudi o pomembnosti raziskav in ukrepov za preventivo
in zatiranje čebeljih bolezni in
škodljivcev ter o nadaljevanju
izvajanja ukrepov za blažitev
podnebnih sprememb, ki tudi
vplivajo na čebele.
Glavnemu dogodku pa smo
bili priča v nedeljo, 20. maja. Ni
naključje, da je bilo prvo praznovanje Svetovnega dneva
čebel v Breznici pri Žirovnici.
V tem kraju se je namreč rodil
Anton Janša. Dogodek, ki se
ga je udeležilo okoli 5.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine,
med njimi veliko število ponosnih slovenskih čebelarjev,
se je pričel ob 12. uri. Častni
pokrovitelj dogodka in osrednji govorec je bil predsednik
države, Borut Pahor. Poleg
njega so v pozdravnih nagovorih, v katerih so vsi izpostavili pomen čebel in nujnost
ohranitve čebel tudi z vidika

pridelave hrane, sodelovali še
predsednik ČZS, Boštjan Noč,
generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo, Jose Graziano da Silva, predsednik svetovne čebelarske organizacije
Apimondia, Philip McCabe in
župan Občine Žirovnica, Leopold Pogačar. Pred dogodkom
in po njem pa so obiskovalci lahko obiskali t. i. medeno
vas, v kateri je bilo več kot 80
stojnic s čebelarsko in kulinarično ponudbo. Da je celotna
prireditev nemoteno potekala,
je skrbela Občina Žirovnica z
več kot 250 prostovoljci. Tisti,
ki pa še niso bili pri Janševem
spominskem čebelnjaku, so
si ga imeli tokrat priložnost
ogledati. Na tem mestu so
lahko spremljali igrani prizor
iz njegove mladosti, ker pa je
na ta dan bila tudi binkoštna
nedelja, je v tamkajšnji farni
cerkvi potekala tudi maša za
čebelarje. Povsod je bilo videti vesele in zadovoljne obraze
udeležencev in marsikdo ni
ostal ravnodušen nad dogodkom. Celo ponosni so bili, da
so imeli možnost proslaviti
dosežek, ki ga je dosegla Slovenija.
Za konec bi želela poudariti
naslednje – veliko je bilo že
postorjenega na področju
čebelarstva, veliko izzivov pa
je še pred nami. Pred nami je
pot, ki strmi k doseganju zastavljenih ciljev Svetovnega
dneva čebel in nedvomno
tudi k uresničitvi zaščite čebel
na evropski ravni.
Lidija Senič,
vodja služb
Čebelarske zveze Slovenije
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Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev nekoliko drugačen

Čebelarji Čebelarskega društva Dobrna smo se 20. aprila 2018 pridružili vseslovenski
čebelarski akciji »Dan odprtih
vrat slovenskih čebelarjev«.
Organizatorica dogodka, ki je
krovno skrbela za obveščanje
javnosti in promocijski material, je bila Čebelarska zveza
Slovenije. Tradicionalna prireditev se je iz junija premaknila
na april, čim bližji 22. aprilu -

Svetovnemu dnevu Zemlje.
Poudarek Svetovnega dneva
Zemlje je osveščanje o varovanju okolja na Zemlji, ki je
pomembno tudi z vidika čebelarstva.
Ker je leto 2018 tudi leto kulturne dediščine, smo letošnji
Dan odprtih vrat slovenskih
čebelarjev popestrili s predajo
poslikanih panjskih končnic, ki
so jih poslikali otroci, bližnjim

čebelarjem. Otroci nižjih razredov in čebelarskega krožka iz
Dobrne so tako sodelovali na
natečaju poslikave panjskih
končnic z naslovom »Polepšajmo čebelam domovanje
in spoznajmo čebelarje«, ki ga
je razpisala Čebelarska zveza
Slovenije. Tako smo člani Čebelarskega društva Dobrna,
skupaj z otroki Osnovne šole
Dobrna, učiteljicama in ravnateljem v petek, 20. 4. 2018, pri
učnem čebelnjaku društva, ki
se nahaja v neposredni bližini
Osnovne šole Dobrna, namestili
večino teh panjskih končnic na
čebelnjak. Preostali dve pa krasita panj pri čebelarju Miheljaku. Med samim nameščanjem
panjskih končnic smo otroci in
čebelarji izkoristili trenutek tudi
za vpogled v čebelji panj. Videli,
slišali in vonjali smo zaklad iz čebeljega panja, otroci pa so izvedeli še kaj koristnega o čebelah
in kakšno je delo z njimi.

Poslikane panjske končnice,
ki so jih poslikali otroci, so na
vpogled pri učnem čebelnjaku ČD Dobrna. Če vam čas dopušča, si jih le oglejte!
Lidija Senič,
predsednika ČD Dobrna,
foto: Nevenka Debelak
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PROJEKT ZELENA PISMENOST

POLETNE CVETLICE

POLETNA ČEBELJA PAŠA
JUNIJ -JULIJ --- AVGUST

LIPA,
LIPJEK,
KRHLIKA,
RANJAK,
ŠENTJANŽEVKA,
OŽEPEK – IZOP,
KOSTANJ PRAVI.
TAVŽENTROŽA,
CIKORIJA – POTROŠNIK.
VRTNICA,
HERMELIKA,
ŽAMETNICA,
SONČNICA,
NETRESK,
MOČVIRSKI OSLAD.
AJDA,
SONČNICA,
BUČA,
NOKOTA,
NEDOTIKA ŽLEZDAVA.
ROBIDA,
HERMELIKA,
ŽAMETNICA,
ASTRA,
NETRESK,
MRTVE KOPRIVE: BELA, ŠKRLATNA, RUMENA.
OMAN,
RAZLIČNI OSATI.
TOPINAMBUR,
SIVKA,
ROŽMARIN,
BAZILIKA,
MATERINA DUŠICA,
MELISA.
META: KLASASTA, OKROGLOLISTNA, ČRNA,
VODNA, POPROVA, MAČJA, NJIVSKA.
MAJARON,
OGNJIČ,
LUČNIK,
LEPLJIVA KADULJA.
VRTNICA,
ŽAJBELJ.
DOBRA MISEL – ORIGANO,
MAJARON,
KONJSKA GRIVA,
ZLATA ROZGA, …… in še mnoge druge cvetlice.

Junij pride ves cvetoč.
Prinese poletje, kot nekoč.
Cvetje odganja, diši, se odpira.
Cvetoča preproga se po tleh odstira.
V krošnjah poleti ne zmanjka hrane.
Prahu, nektarja in sladke mane.
Čebela se za hip na cvetju ustavi.
Pobere, posesa, se naprej odpravi.
Julij je vroč, sonce zemljo greje.
Dišeče cvetje se veselo smeje.
Vročina paše, cvetje se dviga.
Nikogar ni za vročino briga.
Dokler po malem dež zemljo namaka.
Dokler se voda v strugi pretaka.
Ko pride avgust, je vroče zares.
Vroče je zelo, kot da je kres.
Cvetlica vsaka vodo rabi.
S korenino, z listom kapljice grabi.
Počasi se umika poletje vstran.
Jeseni podaja zrelo dlan.

AVTORICA: KATA LAŠTRO
št. 78 / 2018

27

GLASILO OBČINE DOBRNA
Občina Dobrna
Nadzorni odbor Občine Dobrna
Dobrna 19, 3204 Dobrna

Poročilo o opravljenem pregledu porabe sredstev
v Občini Dobrna v letu 2017
V skladu s 37. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št.
55/2017) in 9. členom Poslovnika NO Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 10/00) smo na podlagi letnega programa dela NO Občine Dobrna, ki smo ga sprejeli na svoji 7. seji, dne 16. 10. 2017, opravili nadzor
nad razpolaganjem z občinskim premoženjem, preverili namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.
Nadzor smo opravljali člani NO Občine Dobrna:
Predsednica NO:

mag. Vlasta ŽERJAV

Podpredsednik NO:

mag. Uroš STROPNIK

Članica NO:

Vera HORJAK KRAVOS

Članica NO:

Stanka REPAS

Članica NO:

Mateja ČERENAK

Člani NO Občine Dobrna smo pregledali naslednjo dokumentacijo:
1.

Poročilo o javnem razpisu - Sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Dobrna za leto 2017

Za postopek oddaje Javnega razpisa za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2017 (v nadaljevanju
JR) je občina zavezana postopati po Pravilniku o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini Dobrna (v nadaljevanju:
pravilnik) in Letnem programu turizma, ki ga je v letu 2016 na 16.
redni seji sprejel Občinski svet Občine Dobrna. V pravilniku so opredeljene splošne določbe za sofinanciranje programov, postopki pridobivanja sredstev, merila in kriteriji ter nadzor nad porabljenimi
sredstvi. Občina Dobrna je v Letnem programu turizma za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma
v Občini Dobrna za leto 2017 opredelila programe, ki se bodo financirali iz tega naslova (Aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, Urejanje in varstvo okolja, Organiziranje in usklajevanje
prireditev, Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, Izvajanja
ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma, Število članov turističnega društva, drugo – izobraževanje članov društva) ter višino sredstev financiranja, in sicer v skupni višini
3.280€.
Javni razpis je bil skladno s 6. členom Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini Dobrna objavljen v glasilu Občine Dobrna, Dobrčanu št. 73, z dne 23. 3. 2017, in na spletni
strani Občine Dobrna. Do roka za prijavo na navedeni razpis je na
občino prispelo sedem prijav. Od tega je bila ena vloga zavrnjena,
saj ni izpolnjevala vseh pogojev po pravilniku.
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Za ta postopek je župan Občine Dobrna imenoval strokovno komisijo, ki je opravila naslednje naloge: odpiranje prispelih ponudb,
pregledala pravočasnost posredovane dokumentacije, pravilnost
označevanja, vsebino razpisne dokumentacije ter za vse vloge, ki so
bile nepopolne, prijavitelje pozvala k dopolnitvi.
Po pravočasno dopolnjenih vloga je komisija pripravila zapisnik o
vrednotenju ponudb za program turizma 2017, iz katerega so razvidni podatki: društvo, ki je prejelo sredstva, točkovanje po programih, aktivnosti društva, višina sredstev, zaprošena višina sredstev in
dodeljena višina sredstev.
Višino dodeljenih sredstev po posameznih prejemnikih prikazuje
spodnja tabela.
društvo

višina dodeljenih
sredstev

Turistično društvo Dobrna

2.113,33 EUR

Društvo upokojencev
Dobrna

353,33 EUR

Planinsko društvo Dobrna

320,00 EUR

KUD Dobrna

133,33 EUR

PGD Dobrna

360,00 EUR

SKUPAJ

3.279,99 EUR

Po tem postopku so bili izdani sklepi o upravičenosti do sofinanciranja programov na področju turizma in posredovani upravičenim
prijaviteljem v zakonitem roku. Z vsemi upravičenci so bile nato tudi
v zakonitem roku podpisane pogodbe. Sredstva posameznim prejemnikom so bila nakazana skladno s pogodbo v začetku meseca
julija 2017, prav tako pa so bila ta sredstva pravilno evidentirana v
poslovnih knjigah občine.
2. Poročilo o nadzoru - Vrtec Dobrna, oskrbnine
Na podlagi pregledane dokumentacije in predpisov je bilo ugotovljeno, da je občina ustanoviteljica šole, v okviru katere deluje enota Vrtec Dobrna in kot ustanoviteljica šole vrtcu zagotavlja sredstva
za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za
izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtca. Občina iz svojega proračuna
sofinancira dejavnost za predšolske otroke na podlagi odloka o
ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Dobrna (v nadaljevanju: OŠ Dobrna),
28. člena in 28.a člena Zakona o vrtcih in 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
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službo. Občina izvaja financiranje predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna
na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranje predšolske vzgoje v
Vrtcu Dobrna v šolskem letu 2017/2018.
Obseg sredstev izhaja iz vrste in števila oddelkov, ki delujejo v vrtcu
v skladu z letnim delovnim načrtom, ter veljavnega sklepa o določitvi cen programov, ki so določene na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo. Za uveljavljanje počitniške rezervacije je sprejet sklep štev.
9000-0003/2017 – (9), počitniška rezervacija velja od 1. 6. do 31. 8.
V tem obdobju, v kolikor starši uveljavljajo oz. koristijo počitniško
rezervacijo, se plačila na strani proračuna občine povečajo skladno
s sklepom Občinskega sveta Občine Dobrna.

in nastajajo iz naslova izpolnjevanja obveznosti. Vsi zahtevki so bili
poravnani v zakonitem roku, priložene so bile fotokopije računov in
ostala dokumentacija. Pregledana je bila tudi korespondenca glede
preverjanja zahtevkov in pravnih podlag pri plačilih. V letu 2017 so
bili pokriti naslednji stroški:
o stroški pomoči gibalno oviranemu otroku v višini 217,84 EUR,
o stroški izvajanja specialne pedagoške pomoči v višini 637,83
EUR.

V Vrtcu Dobrna je 8 oddelkov, trije oddelki 1. starostne skupine, štirje oddelki 2. starostne skupine in en kombiniran oddelek 1. in 2. starostne skupine. Osmi oddelek se je oblikoval z novim šolskim letom
2017/2018 zaradi povečanega števila vpisa otrok v Vrtec Dobrna.
Občina kot ustanoviteljica s svojim financiranjem krije vrtcu razliko med ceno programov in plačili staršev za namene stroškov dela,
materialne stroške in stroške storitev ter živil za otroke. OŠ Dobrna
mora, na podlagi 3. člena Pogodbe o izvajanju financiranju predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, izstaviti zahtevek stroškov za vrtec za
plačilo najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec.

Občina Dobrna je na podlagi 6. člena Pravilnika o sprejemu otrok v
vrtec imenovala v komisijo za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto
2017/2018 predstavnico odbora za družbene dejavnosti Občine Dobrna go. Branko Gal.

Pri nadzoru je bil naključno izbran Zahtevek ZAHI-187-0004002
za mesec november 2017, ki je bil izstavljen 8. 12. 2017, v višini
26.549,35 EUR. Na podlagi iste pogodbe po 6. členu mora občina
plačati izstavljeni zahtevek v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka za plačilo. Nakazilo za mesec november je bilo izvršeno 5. 1. 2018.
Iz zahtevka je razvidno, da je bil posredovan zahtevek za 102 otroka,
doplačilo občine je v višini 26.549,35 EUR, obračun staršem pa v višini 10.071,92 EUR. Zahtevek je vseboval vse podatke, ki so navedeni v
3. členu Pogodbe o izvajanju financiranja predšolske vzgoje v Vrtcu
Dobrna in sicer:
o
program predšolske vzgoje, v katerega je otrok vključen
in cena programa; Vse cene so pravilno zajete po Sklepu o
spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, z dne 1. 9. 2016.
Program od 6 do 9 ur – 1. starostno obdobje

cena
405,65 EUR

Program od 4 do 6 ur – 1. starostno obdobje

cena
356,97 EUR

Program od 6 do 9 ur – 2. starostno obdobje

cena
351,17 EUR

Program od 4 do 6 ur – 2. starostno obdobje

cena
305,68 EUR

V letu 2017 je občina vrtcu financirala investicijsko vzdrževanje - izdelavo suho montažne stene v prostorih šole, za dodatni osmi oddelek v višini 1.816,50 EUR.

Sestavni del podpisane pogodbe med občino in vrtcem je tudi letni
delovni načrt vrtca, posredovan februarja 2017, akt o sistematizaciji
delovnih mest, sprejet s Soglasjem št. 602-0006/2017-2(6), z dne 10.
7. 2017 in Sklep o višini cen programov, veljaven od 1. 9. 2016.
Poseben nadzor s strani občine v letu 2017 v Vrtcu Dobrna ni bil
opravljen, nadzor pa poteka skozi celo leto s pregledom zahtevkov
in prilog k zahtevkom. V kolikor zahtevek ni ustrezen in popoln, je
OŠ Dobrna pozvana k dopolnitvi ali zahteva pojasnilo, sicer se zahtevek ne potrdi in ne likvidira. Pregledana je bila tudi korespondenca.
Sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok za
leto 2017 so bila zagotovljena v proračunu Občine Dobrna v višini
343.300,00 EUR, kar predstavlja 7,4 % več kot v letu 2016, zaradi oblikovanja dodatnega osmega oddelka.
Občina Dobrna je skladno z določili Zakona o vrtcih dolžna iz svojega proračuna financirati dejavnost vrtca v deležu tistih otrok,
katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče in so
otroci vključeni v vrtce izven Občine Dobrna. Pregledane so bile
pogodbe, h katerim so bile priložene tudi vse zahtevane odločbe
ministrstev. Občina je imela v letu 2017 sklenjeni naslednji pogodbi
z zasebnima vrtcema:
o Zasebni vrtec Danijelov Levček, Celje, od 1. 9. 2017
o Montessori vsakdan, Nova Cerkev, od 28. 11. 2017.

ostale podatke (ime in priimek otroka, podatki o stalnem prebivališču, datum rojstva otroka, številka odločbe o določitvi višine
plačila staršev oz. drugega zavezanca za plačilo oz. o oprostitvi
plačila programa vrtca, plačilni razred; znesek plačila staršev oz.
zavezanca za plačilo, znesek razlike, ki jo je dolžna plačati občina, število odsotnih dni, število prisotnih dni, število dni rezervacije).

Poleg navedenih vrtcev se financirajo tudi oskrbnine v javnih vrtcih v drugih občinah, v katere so vključeni otroci staršev s stalnim
prebivališčem v Občini Dobrna. Za vse navedene vrtce ima občina
trenutno aktualne Sklepe o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje. Otroci s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna
trenutno obiskujejo tudi naslednje vrtce:
o Vrtec Šentjur,
o Vrtec Zreče,
o Vrtci Občine Žalec,
o Vrtec Zarja

Občina krije vrtcu tudi stroške dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa

Občina financira tudi Vrtec Anice Černejeve, ki izvaja v SB Celje oddelek bolnišničnega vrtca in je javni zavod. Bolnišnični vrtec sofinancirajo vse občine v regiji po deležu, glede na število prebivalcev.

o
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V letu 2017 od januarja do julija je strošek znašal mesečno 35,24
EUR, od avgusta do decembra pa 26,26 EUR mesečno.
Za otroke, ki so na novo evidentirani na zahtevkih, npr. sredi leta, se
iz CRP (centralni register prebivalcev) preveri stalno prebivališče, da
se ugotovi, ali je občina res zavezana k doplačevanju storitve vrtca.
3. Poročilo o nadzoru - Sofinanciranje Waldorfske šole Savinja
Glede na to, da se za sofinanciranje Waldorfske šole Savinja pogodbe sklepajo za šolsko leto, se je nadzor na tem področju opravil
nadzor za šolsko leto 2016/2017 in 2017/2018. Pregledana je bila naslednja dokumentacija:
• pogodbi, ki sta bili med Občino Dobrna in Zasebnim
vzgojno izobraževalnim zavodom Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfska šola Savinja sklenjeni dne 7. 12. 2016 in
27. 9. 2017;
• zahtevki za nakazilo transfernih sredstev iz proračuna Občine Dobrna od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, št. 1-2016/2017,
z dne 6. 11. 2017; za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017, št.
2-2016/2017, z dne 15. 3. 2017 in za obdobje od 1. 9. 2017 do
31. 12. 2017, št. 1-2017/2018, z dne 6. 11. 2017, ki so bili posredovani s strani Waldorfske šole Ljubljana, OE Waldorfska
šola Savinja. K zahtevku sta priložena izračun financiranja
programa osnovne šole in seznam učencev, ki obiskujejo
ta program.
• kartice proračunske postavke 19027 Občine Dobrna od 1.
1. 2016 do 31. 12. 2016 in od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Waldorfska šola Savinja je z odločbo, št. 6033-264/2013/9, z dne
23. 9. 2013, vpisana v knjigo razvida osnovnih šol pod zaporedno
št. 2 in lahko izvaja program Waldorfske devetletne osnovne šole.
Določba 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
določa, da zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo po zakonu določene pogoje.
Nadalje določa, da se zasebni šoli, ki izvaja takšne programe, za
izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma
lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Izpolnjevanje navedenih pogojev ugotavlja šolska uprava.
Nadalje določba 90. člena istega zakona določa, da se financiranje
in obveznosti zasebne šole podrobneje uredijo s pogodbo.
Z zgoraj navedenimi pogodbami in v skladu z zakonodajo se je
občina zavezala, da bo v šolskih obdobjih 2016/2017 in 2017/2018
zagotavljala finančna sredstva v skladu z zakonodajo, in sicer za
učence, ki imajo prebivališče na območju Občine Dobrna in bodo
v šolskem letu 2016/2017 in 2017/2018 imeli na tej šoli status učen-
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ca. Iz pogodbe o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfska šola Savinja v letu
2016/2017 in 2017/2018, ki je sklenjena med Občino Dobrna in Zasebnim vzgojno izobraževalnim zavodom Waldorfske šole Ljubljana, OE Waldorfska šola Savinja, je razvidno, da so sredstva za šolsko
leto 2016/2017 znašala 544,71 EUR in za šolsko leto 2017/2018 znašala 1.315,20 EUR.
S pogodbama se je šola zavezala, za bo zahtevek za nakazilo sredstev iz sklenjene pogodbe posredovala na občino dvakrat (2x) letno.
Navedena sredstva mora občina nakazati v roku tridesetih dni od
prejema zahtevka. V kolikor bodo zahtevki nepravilni oz. nepopolni,
jih občina zavrne, nakazilo pa realizira po prejemu dopolnjenega in
pravilnega zahtevka. Obseg sredstev za izvajanje izobraževalnega
programa je določen ob upoštevanju skupnega števila učencev, na
dan 1. 9. 2016 oziroma 1. 9. 2017.
Iz zahtevkov, ki jih je prejela občina in so bili predloženi nadzoru je
razvidno, da so bila sredstva v zakonitem roku izvršena iz proračunske postavke 19027 in je morala občina:
• za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 nakazati 163,14
EUR ter za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 nakazati 381,60 EUR, in sicer je ta strošek predstavljal materialne
stroške za šolanje enega učenca;
• za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je nakazala 438,40
EUR, in sicer je ta strošek predstavljal materialne stroške za
šolanje dveh učencev.
4. Poročilo o opravljenem nadzoru - Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Dobrna za leto
2017
Letni program športa v Občini Dobrna za leto 2017 je sprejel Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni seji, dne 8. 12. 2016, in sicer
na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98,97/01ZSDP in 15/03-ZOPA) v skladu z usmeritvami Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje od 2014-2023 (Uradni list RS
št. 26/14) ter na podlagi 7. člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Dobrna in 15. člena Statuta Občine Dobrna.
Za ta postopek je bila imenovana strokovna komisija, pri nadzoru
je bila predložena vsa razpisna dokumentacija, sestavljen je bil zapisnik o odpiranju in pregledu popolnosti vloge programov športa
za uresničevanje letnega programa športa v Občini Dobrna za leto
2017 ter razdelilnik sredstev – športa po javnem razpisu 2017 in lokalnem programu športa za leto 2017.
Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje
vsebine:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa (1.224,00 EUR)
2. športna rekreacija (916,80 EUR)
3. šport invalidov (200,00 EUR)
4. izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v športu (240,00 EUR)
5. pomembne mednarodne državne, medobčinske in občinske
športne prireditve (1.043,20 EUR)
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6.

delovanje društev, športnih zvez in zavodov na lokalni ravni
skupnosti (960,00 EUR).

Vrednost razpisanih sredstev na proračunski postavki 18009 za leto
2017 je bila 4.584,00 EUR, in sicer za dejavnosti na področju športa
in rekreacije predvidena 3.360,00 EUR in na področju predšolske in
šolske dejavnosti 1.224,00 EUR.
Iz Zapisnika o odpiranju in pregledu popolnosti vlog programov
športa za uresničevanje letnega programa športa v Občini Dobrna
za leto 2017, z dne 23. 5. 2017, je razvidno, da je bilo do določenega datuma (t. j. do 24. 4. 2017 do 12.00), na naslov Občine Dobrna
posredovanih 13 vlog, ki so prispele pravočasno in so bile pravilno
označene. Izmed vseh teh vlog ni bila obravnavana le ena vloga, in
sicer iz razloga, ker je bilo ugotovljeno, da pri tej vlogi ni bil izpolnjen pogoj, da je izvajalec športne dejavnosti registriran za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto in se mu je zato posredovala odločba z obrazložitvijo.
Za dve vlogi je bil podan poziv k dopolnitvi, in sicer s programom
dela društva za leto 2017, ter finančnim planom za leto 2017. Obe
vlogi sta bili pravočasno dopolnjeni.
Pri nadzoru je bila podrobno pregledana vloga za JVIZ OSNOVNO
ŠOLO DOBRNA (v nadaljevanju OŠ Dobrna).
OŠ Dobrna se je prijavila na razpis iz točke 1.
1.1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa. ( Ciciban planinec, Naučimo se plavati)
1.2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (naučimo se plavati 1.r. in 3.r., šolska prvenstva, Zlati sonček, Krpan).
Vloga je bila oddana pravočasno, bila je pravilno označena in vsebinsko popolna.
Izdan je bil Sklep (št..41011-0004/2017-19(6)) z dne 13. 6. 2017, in
sicer za naslednje programe športa:
 Naučimo se plavati – 7.oddelek Vrtca Dobrna (strokovni kader,
propagandno gradivo, šolsko prvenstvo, str. zaprtega objekta,
prevoz otrok na plavalni tečaj) 191,10 EUR
 Naučimo se plavati – 1. razred OŠ Dobrna (strokovni kader,
propagandno gradivo, šolsko prvenstvo, str. zaprtega objekta,
prevoz otrok na plavalni tečaj) 191,10 EUR
 Naučimo se plavati – 3. razred OŠ Dobrna (strokovni kader,
propagandno gradivo, šolsko prvenstvo, str. zaprtega objekta,
prevoz otrok na plavalni tečaj) 191,10 EUR
 Program »Zlati sonček«, predšolska vzgoja Vrtec Dobrna in 1.–
3. razred OŠ Dobrna – program »Zlati sonček«, ( strokovni kader
in propagandno gradivo) 103,48 EUR
 Planinski krožek – Vrtec Dobrna »Ciciban planinec« (strokovni
kader in propagandno gradivo) 103,48 EUR
 Program šolska tekmovanja in prvenstva, 2.–9. razred (strokovni kader in šolsko prvenstvo) 147,29 EUR
 Program »Krpan« OŠ Dobrna, 4.–5. razred (strokovni kader in
propagandno gradivo) 103,48 EUR

Med Občino Dobrna in OŠ Dobrna je bila podpisana pogodba o sofinanciranju programov na področju športa v Občini Dobrna za leto
2017 v skupni višini 1.031,03 EUR, ki so bila nakazana OŠ Dobrna,
dne 6. 7. 2017.
5. Poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko - Povezovanje lokalnih skupnosti (ORP, RASR, ZOS, SOS)
za leto 2017
Realiziran znesek za leto 2017 je 8.276,93 EUR.
Pri navedeni postavki gre za povezovanje lokalnih skupnosti, ki zajema:
1) Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR)
2) Skupnost občin Slovenije (SOS)
3) Združenje občin Slovenije (ZOS)
4) Območno razvojno partnerstvo (ORP)
Pri navedenem nadzoru je bila predložena naslednja dokumentacija po posameznih zgoraj navedenih vsebinah:
1) Razvojna agencija Savinjske regije (RASR)
- Predlog o ustanovitvi Razvojne agencije Savinjske regije (RASR)
- Sklep občinskega sveta, ki je na 27. redni seji, dne 30. 3. 2010,
potrdil Družbeno pogodbo za družbo z omejeno odgovornostjo RASR ter pooblašča župana Občine Dobrna za sklenitev pogodbe in izvedbo vseh potrebnih dejanj v zvezi z ustanovitvijo
družbe RASR in za izvrševanje vseh pravic Občine Dobrna, kot
ustanoviteljice in družbenice družbe RASR d. o. o.
- Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu Savinjske
regije za leto 2017 (na osnovi določb Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Ur.l.RS, št. 20/2011)).
Pogodba je sklenjena med Svetom Savinjske regije in RASR.
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, sklenjena med RASR in Občino Dobrna. Pogodba je sklenjena dne
20. 12. 2016 in se uporablja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Iz
pogodbe je razvidno, da je obveznost Občine Dobrna 1.194,59
EUR, mesečno 99,55 EUR, kar je lepo razvidno iz izpisa knjigovodske kartice.
2) Skupnost občin Slovenije (SOS)
- Pristopna izjava k združenju občin Slovenije in sklep Občinskega sveta Občine Dobrna z 9. redne seje, 24. 2. 2000, ki je potrdila
pristop v Združenje občin Slovenije.
3) Združenje občin Slovenije (ZOS)
- Sklep občinskega sveta Občine Dobrna, ki je na 5.redni seji, dne
19. 2. 2007, potrdil, da Občina Dobrna pristopa v Združenje občin Slovenije. Občino Dobrna bo v skupščini združenja zastopal
župan.
- Dogovor o opravljanju storitev Združenja občin Slovenije
4) Območno razvojno partnerstvo (ORP)
- Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna, ki je na 18. redni seji,
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dne 27. 11. 2008, sprejel sklep o vzpostavitvi območno razvojnega partnerstva za območje »Osrednje Celjsko« in pooblastil
župana za podpis pogodbe o vzpostavitvi navedenega partnerstva.
Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za
območje »Osrednje Celjsko«, ki je bila podpisana 22. 12. 2008
Dodatek št.11 k pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje »Osrednje Celjsko« za leto 2017. Iz
navedenega dodatka je razviden delež za Občino Dobrna, ki je
1.945,93 EUR oz. 162,16 EUR mesečno, kar je tudi razvidno iz knjigovodske kartice na proračunski postavki 06004 za leto 2017.

Proračunska postavka 06004 Povezovanje lokalnih skupnosti je
realizirana v vrednosti 8.276,93 EUR, od tega je delež za Združenje
občin v višini 4.810,63 EUR, delež za Območno razvojno partnerstvo
1.819,68 EUR, RASR 1.317,86 EUR in SOS 328,80 EUR
6. Nadzor nad dokumentacijo javnega naročila male vrednosti - Nabava kombija 8+1 za prevoz šolskih otrok z vključenim odkupom starega kombija.
Dokumentacija vsebuje: sklep o začetku postopka oddaje JNMV,
dokumentacijo v zvezi z oddajo navedenega JNMV, obvestilo o naročilu male vrednosti – NMV1 (obrazec s Portala JN), obvestilo Portala javnih naročil o objavi javnega naročila, obvestilo Portala javnih
naročil o neprebranem vprašanju in na to vezan odgovor Občine
Dobrna glede spremembe oz. popravka razpisne dokumentacije,
potrdilo o prejemu ponudbe, podpisano in žigosano, zapisnik odpiranja ponudb, ponudbo podjetja A2S, poziv Občine Dobrna ponudniku k dopolnitvi ponudbe, dopolnitev ponudnika, poročilo
strokovne komisije, obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,
pogodbo o nakupu in dobavi kombija 8+1 za prevoz šolskih otrok,
poziv Občine Dobrne k podpisu pogodbe in dobavi predmeta JN,
dopis – vračilo pogodb bianco menic in menične izjave, objava
pogodbe na portalu JN, končno poročilo o oddaji naročila, sklep
o imenovanju strokovne komisije za pregled količinske in kakovostne ustreznosti predmeta JN, zapisnik o prevzemu kombija 8+1 in
predaji starega kombija, potrdilo o dostavi vozila) ter druge dokumente (izpise plačilnega prometa, več zavarovalnih polic, katalog
izbranega dobavitelja, potrdilo o prevzemu dokumentacije za člana
nadzornega odbora, potrdilo o obremenitvi podračuna, terminski
plan predvideni aktivnosti za nabavo šolskega kombija …).
Predmet JNMV je nakup kombija 8+1 za prevoz šolskih otrok z obveznim odkupom obstoječega - starega kombija.
Pregledana dokumentacija je v vseh fazah postopka transparentna,
jasna in nedvoumna. Vsem dokumentom so priložene ustrezne priloge. Postopek je vodila imenovana štiričlanska komisija (trije člani
Občina Dobrna, 1 član OŠ Dobrna). Za izbor ponudnika je bila predvidena uporaba merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, upoštevaje ponudbeno vrednost z DDV, ponujeno splošno garancijsko
dobo in oceno stroškov v garancijski dobi.
Občina Dobrna je pravočasno prejela eno ponudbo, ki je bila pravilno opremljena, ni pa bila popolna, zato je komisija ponudnika pozvala k dopolnitvi. Ponudbo je ponudnik pravočasno dopolnil.
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Ker je prispela samo ena ponudba, člani strokovne komisije niso pristopili k vrednotenju. Strokovna komisija je ugotovila, da za edinega
ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim
v tehničnih specifikacijah v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila, ponudba je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, je skladna z merili ponudbe,
naročnik je ni ocenil kot neobičajno nizko, ponudba tudi ne presega
sredstev, ki jih je naročnik predvidel za realizacijo JN.
Prevzem kombija in predajo starega vozila je opravila tričlanska komisija (en član iz Občine Dobrna , dva člana OŠ Dobrna), v skladu z
rokom dogovorjenim v pogodbi.
7. Poročilo o opravljenem nadzoru – Javna dela v letu 2017
Pri tem nadzoru sta bili pregledani dve pogodbi o izvajanju programa javnega dela za leto 2017 sklenjeni med Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Celje, Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
in Občino Dobrna, kot izvajalcem javnih del. Obe pogodbi sta bili
sklenjeni 25. 11. 2016, in sicer: Pogodba o izvajanju programa javnega dela za program »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter
občinskih cest«, ter Pogodba o izvajanju programa javnega dela za
program »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova
vasi«.
Obvestilo o sprejemu ponudbe za izbor programa javnega dela za
leto 2017, z dne 23. 11. 2016, in Nadomestno obvestilo o sprejemu
ponudbe za izbor programa javnega dela za leto 2017, za program
javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih
cest«, s katerim je bila Občini Dobrna odobrena vključitev 2 brezposelnih oseb, iz ciljne skupine javnega povabila, za obdobje od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2017, in sicer:
•
1 osebe z II. stopnjo izobrazbe za 12 mesecev, od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017, za 40 ur tedensko, 5 dni na teden,
•
1 osebe z II. stopnjo izobrazbe za 9 mesecev, od 1. 3. 2017 do
30. 11. 2017, za 40 ur tedensko, 5 dni na teden.
Obvestilo o sprejemu ponudbe za izbor programa javnega dela za
leto 2017, z dne 23. 11. 2016, za program javnega dela »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi«, s katerim
je bila Občini Dobrna odobrena vključitev 3 brezposelnih oseb, iz
ciljne skupine javnega povabila, za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017, in sicer:
•
1 osebe z II. stopnjo izobrazbe za 12 mesecev, od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017, za 40 ur tedensko, 5 dni na teden,
•
2 osebi z II. stopnjo izobrazbe za 9 mesecev, od 1. 3. 2017 do
30. 11. 2017, za 40 ur tedensko, 5 dni na teden.
O izvajanju obeh dveh programov javnega dela v Občini Dobrna v
letu 2017 je občina pripravila finančni poročili in dokumentacijo, s
katero je Občina Dobrna kandidirala na Javnem povabilu za izbor
programov javnih del za leto 2017, ki je bilo objavljeno na spletnih
straneh Zavoda RS za zaposlovanje, dne 4. 11. 2016, za dva programa na področju komunalne dejavnosti ter okolja in prostora, s prijavo za program Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih
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cest in s prijavo za program Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi.
Obe prijavi občine sta bili v izboru sprejeti in sta se skladno s sklenjenima pogodbama in programoma javnega dela izvajali v občini
v letu 2017.
V skladu s pogodbo o izvajanju programa so bile v obdobju od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2017 v program javnega dela Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest vključen osebe iz ciljne skupine
brezposelnih oseb, glede na pogoje izpolnjevanja kriterijev vključenosti v program javnega dela. Prav tako so bile, v obdobju od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2017, v programu javnega dela Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi, v skladu s pogodbo o
izvajanju programa vključene osebe iz ciljne skupine brezposelnih
oseb. Osebe za vključitev v program javnega dela na kadrovanje k
izvajalcu napoti, na podlagi predhodno posredovane potrebe, pristojni Zavod za zaposlovanje, OE Celje. V letu 2017 je bilo izvedenih
več kadrovanj za vključitev oseb v programa javnega dela, da je občina programa nemoteno izvajala.
V pogodbi so med drugim zelo natančno opredeljene obveznosti
Občine Dobrna. Iz finančnih poročil izhaja, da so bila sredstva porabljena namensko.
Pregledana dokumentacija je v vseh fazah postopka transparentna, jasna in nedvoumna. Vsem dokumentom so priložene ustrezne priloge.
8 . Poročilo o nadzoru - Nadurno delo zaposlenih na Občini Dobrna v letu 2017
Predmet nadzora je pregled sistema odobravanja in izplačil nadurnega dela v Občini Dobrna v letu 2017.
Občina Dobrna ima za urejanje področja poslovnega časa, uradnih
ur in delovnega časa sprejeto »Navodilo o poslovnem času, uradnih
urah in delovnem času Občinske uprave Občine Dobrna, z dne 21.
12. 2015, ki je poleg zakonodaje osnova za vedenje zaposlenih glede prihodov in odhodov na delo in z dela.
Delavci Občine Dobrna svojo prisotnost na delu vpisujejo v Evidenco prisotnosti na delu. Vsak delavec vsak dan vpiše svojo prisotnost
na delu in morebitne službene izhode. V evidenci se evidentirajo
naslednji podatki: redni delovni čas (od-do), koristim letni dopust,
koristim ure, opravljeno nadurno delo. V času službenih izhodov se
evidentira čas izhoda in čas vrnitve ter namen izhoda oz. lokacija.
Vsak delavec s podpisom potrdi verodostojnost vpisanih podatkov.
Na Občini Dobrna vsak mesec po obračunu plač pripravijo obrazec oz. podatke o stanju ur in letnega dopusta za vse delavce, ki vsebuje naslednje
podatke: ostanek letnega dopusta iz preteklega leta, letni dopust porabljen
v tekočem mesecu, prenos letnega dopusta v naslednji mesec, prenos ur iz
prejšnjega meseca, stanje ur v tekočem mesecu in izplačane nadure.
Občina Dobrna je v letu 2017 izplačala nadure šestim zaposlenim.
Skupno največje število izplačanih nadur na letni ravni je bilo 169,
najmanjše število izplačanih nadur na letni ravni pa je bilo 20. Za-

konske omejitve skupnega števila dovoljenih nadur brez soglasja,
torej 170, ni prekoračil nihče od zaposlenih. Nadurno delo na občini odrejata župan ali direktorica občinske uprave vnaprej pisno na
obrazcu »Pisna odredba nadurnega dela« v skladu z 2. odst. 144.
člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1. Med nadzorom smo pregledali več različnih odredb za delavce in vse so bile skladne z internimi akti in zakonodajo.
Za vsako izplačilo nadur na občini direktorica občinske uprave izda
sklep o izplačilu plače za delo preko polnega delovnega časa, ki je
podlaga za dejansko izplačilo plače delavcu. Med nadzorom smo pregledali tudi izplačila plač posameznim delavcem, tako tistim, ki niso
imeli izplačanih nadur kot tudi tistim, ki so imeli izplačane nadure.
Med nadzorom smo pregledali različno poslovno dokumentacijo,
in sicer:
- navodilo o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Občinske uprave Občine Dobrna,
- sklepe o izplačilu plače za delo preko polnega delovnega časa,
- evidenco prisotnosti na delu za vse delavce od 1. 1. 2017 do 31.12. 2017,
- obračun plače za posamezne delavce po mesecih v letu 2017,
- pisne odredbe nadurnega dela za posamezne delavce po mesecih
oz. dnevih v letu 2017,
- stanje ur in letnega dopusta delavcev na Občini Dobrna po mesecih,
- število izplačanih nadur v letu 2017 po posameznih delavcih.
9. Zaključek
Nadzorni odbor je na podlagi pregleda predloženih dokumentov
ugotovil, da je upravljanje z občinskim premoženjem gospodarno
in smotrno. Pri pregledu nismo ugotovili kršitev zakonskih predpisov, ki urejajo delovanje in financiranje občin.
Občinskemu svetu Občine Dobrna predlagamo, da potrdi Zaključni
račun Občine Dobrna za leto 2017 in sprejme Odlok o potrditvi zaključnega računa Proračuna Občine Dobrna za leto 2017.
Povzamemo lahko, da je bila vsa dokumentacija, ki je bila pregledana, urejena skrbno, kronološko, vsebinsko in pregledno. Zaposleni
na občini skrbno kontrolirajo vse prispele zahtevke, dokumente ter
o morebitni ugotovljeni nepravilnosti na to tudi opozorijo pošiljatelja dokumentov. Prav tako so tudi poskrbeli, da so bila vsa sredstva
pravočasno nakazana upravičencem. Vsa pohvala gre tudi občinski
upravi, saj kljub nizkemu številu zaposlenih in zelo velikem obsegu
dela svoje delo opravljajo strokovno, zakonito, dosledno in pravočasno.
Ob tem si zaposleni v občinski upravi zaslužijo vso pohvalo za njihovo vestno in vzorno delo, kot je razvidno tudi iz samega poročila.
Zaposlenim na občinski upravi se člani Nadzornega odbora Občine
Dobrna zahvaljujemo za prijazno in korektno sodelovanje.
mag. Vlasta Žerjav,
predsednica NO Dobrna
št. 78 / 2018
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javni razpisi
Občina Dobrna, Dobrna 19; 3204 Dobrna, na podlagi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list
RS, št. 32/2018) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO
VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA
CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA
TELEFONSKEGA ALARMA (varovanja na daljavo)
1. PREDMET RAZPISA
Občina Dobrna bo subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma
(v nadaljevanju: varovanje na daljavo) občanom Občine Dobrna pod
pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 32/2018 - v nadaljevanju: Odlok) in tega
javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev.
2. UPRAVIČENCI
Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v
Občini Dobrna ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v
občini in dejansko bivajo na območju Občine Dobrna ter izpolnjujejo
druge pogoje iz odloka.
3. RAZPISNI POGOJI
Upravičenci do subvencije morajo, poleg pogoja iz točke 2 tega javnega
razpisa, za prejemanje subvencije izpolnjevati kriterije iz vsaj dveh točk
navedenih v nadaljevanju:
1. so starejši od 70 let ali osebe mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno
prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare, ki jo izkazuje upravičenec
s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
2. bivajo sami ali bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi svojih obveznosti odsotna;
3. gre za osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, invalidne osebe ali osebe
s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci ali skrbniki ( npr. znaki demence).
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
4. VIŠINA SUBVENCIJE
Z Odlokom o 1. Rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (Uradni list RS, št. 32/18) so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2018
zagotovljena sredstva v višini 2.000,00 €.
Subvencija znaša 10 evrov mesečno (nepretrgoma v 24 – mesečnem
obdobju). Za upravičenca, ki ima slabši socialni status in nima svojcev,
znaša subvencija 20 evrov mesečno (nepretrgoma v 24 – mesečnem
obdobju).
Upravičence, ki bodo po tem odloku lahko uveljavljali subvencijo kot
osebe s slabšim socialnim statusom, ki nimajo svojcev, bo potrdila Komisija za socialna vprašanja Občine Dobrna na podlagi podatkov iz svojih evidenc glede dodeljevanja socialnih pomoči šibkejšim.
Občina Dobrna bo zagotavljala subvencijo do izteka 24 mesečnega obdobja, v kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva tudi v sprejetem proračunu Občine Dobrna za leto 2019 in za leto 2020.
V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek
naročnine za storitev varovanja na daljavo. Subvencije se upravičencu
ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.
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5. MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA
UPRAVIČENCEV
V primeru, da bo na javni razpis prispelo več vlog in sredstva ne bodo
zadoščala za dodelitev subvencije vsem upravičencem do subvencije,
se bodo subvencije dodeljevale do porabe namenskih proračunskih
sredstev, po zaporedju prejetih vlog v tekočem letu.
6. OSTALE DOLOČBE
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe v roku, ki bo določen v odločbi o dodelitvi subvencije, Občino Dobrna pisno obvestiti o
sklenitvi pogodbe o izvajanju storitve ter Občini Dobrna podati ustrezna dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se bo štelo, da od odobrene
subvencije odstopajo.
Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma
se bo sklenila med upravičencem do subvencije, ki bo v roku podal pisno obvestilo o sklenitvi pogodbe o izvajanju storitve, občino in izvajalcem storitve. S pogodbo se uredijo medsebojne pravice ter obveznosti
med strankami.
Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.
7. KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE
Javni razpis bo objavljen v glasilu Dobrčan ter na spletni strani Občine
Dobrna – www.dobrna.si pod rubriko: Javni razpisi in objave .
Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim na voljo do izteka prijavnega roka na spletni strani Občine Dobrna – www.dobrna.si pod rubriko:
Javni razpisi in objave in v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19; 3204
Dobrna.
Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj - subvencija – varovanje na daljavo«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.
Rok za oddajo vlog je četrtek, 26. 7. 2018, do 12. ure. Za pravočasno
predložene se štejejo vloge, ki bodo v tajništvo Občine Dobrna
prispele do 26. 7. 2018 do 12.00.
Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene,
bodo s sklepom zavržene.
Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo pri Mariji Švent
(ZTŠK Dobrna), telefonska številka (03) 780-10-50 in (041) 851-523, na
elektronskem naslovu: marija.svent@dobrna.si . V času njene morebitne
odsotnosti pa na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19; 3204 Dobrna ter elektronskem naslovu obcina@dobrna.si .
8. IZID RAZPISA
Prejete vloge bo komisija odpirala predvidoma v roku 30 dni po roku za
prijavo. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozovan k dopolnitvi. Prijavitelji na javni razpis bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od datuma prejetja
popolnih prijav.
Številka: 381-0001/2018-8
Datum: 7. 6. 2018
		
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

z zasedanja
Občinskega sveta
Občine Dobrna

DOGODKI

Z zasedanja Občinskega sveta
Občine Dobrna
Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna št. 77, ki je izšla v
mesecu marcu 2018, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali kar na treh rednih sejah, in sicer na 22. redni seji, dne
22. 3. 2018, na 23. redni seji, dne 19. 4. 2018 in na 24. redni seji, dne
23. 5. 2018.
Na 22. redni seji so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna,
med drugim, sprejeli novelacijo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Dobrna. Na tej seji so se seznanili s poročilom
Nadzornega odbora Občine Dobrna o opravljenem pregledu
porabe sredstev v Občini Dobrna v letu 2017, ki ga je svetnikom
predstavila mag. Vlasta Žerjav, predsednica Nadzornega odbora
Občine Dobrna. Na seji je bil potrjen Zaključni račun Proračuna
Občine Dobrna za leto 2017. Na 22. redni seji so svetniki sprejeli
nov Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini
Dobrna. Kot osnutek pa je bil sprejet tudi Odlok o subvencioniranju socialnovarstvene storitve socialnega servisa.
Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna so svetniki
sprejeli Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna
23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh.
Na tej seji je mag. Nataša Kos, vodja inšpektorata, občinski svet
seznanila s Poročilom o delu skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto

2017. Svetniki so sprejeli še Oceno izvajanja občinskega programa
varnosti Občine Dobrna za leto 2017 in potrdili cilje delovanja občinskih redarjev v letu 2018. Sprejet je bil tudi Odlok o subvencioniranju socialnovarstvene storitve socialnega servisa. Kot osnutek je bil sprejet Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini
Dobrna. Na seji so svetniki sprejeli dopolnitev letnega programa
prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2018 in načrt
ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2018.
Svetniki so obravnavali tudi letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta Občine Dobrna in njihovih učinkih v letu 2017. Sprejet je bil tudi 1. rebalans
Proračuna Občine Dobrna za leto 2018 in Odlok o 1. rebalansu
Proračuna Občine Dobrna za leto 2018.
Na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna so svetniki
sprejeli nov Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrna. Na tej seji je bila obravnavana in potrjena sestava Občinske
volilne komisije Občine Dobrna za novo štiriletno mandatno obdobje.
Občinski svet Občine Dobrna je obravnaval in potrdil tudi prejemnike priznanj Občinskega sveta Občine Dobrna za leto 2018, ki
bodo podeljena na slavnostni seji, dne 15. 6. 2018.
Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik

dogodki
Aktivna pevska pomlad za ŽPZ Korona KUD Dobrna
Pestremu jesenskemu in zimskemu delu letošnje pevske sezone je sledila tudi zelo aktivna pomlad. Skrbno pripravljenemu
in uspešno izvedenemu Valentinovemu koncertu so sledile
intenzivne priprave na pevske nastope in revije. V petek, 16.
marca, smo se predstavile na reviji ženskih pevskih zborov v

Slovenskih Konjicah. Odzvale smo se tudi povabilu Turističnega društva Dobrna in z nastopom popestrile Pomladno nedeljo. Z navdušenjem smo sprejele izziv in sodelovale z glasbeno
skupino Gemaj. V petek, 4. maja 2018, smo v družbi še šestih
zborov nastopile na Srečanju zborov občin Vojnik in Dobrna v
št. 78 / 2018
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večnamenski dvorani Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo. Teden kasneje pa smo se s pesmimi Ljubim, Prepelica in
Dežniki predstavile na Območni reviji odraslih pevskih zborov
“Zapojmo skupaj” 2018 v Celjskem domu v Celju. V pričakovanju
kritike strokovne komisije pa se pripravljamo na vroče poletje,

ko bomo s petjem nežnih ljubezenskih pesmi številne mladoporočence pospremile na novo življenjsko pot. Skupaj z neutrudnim zborovodjem Janom Grobelnikom pa že kujemo načrte
za prihodnjo pevsko sezono.
Zapisala:
Sonja Špegel

Kresovanje na kmetiji Marovšek

Po letu premora smo zadnjega aprila letos tradicionalno prižgali
kres na piknik prostoru pri Marovšek v Brdcah nad Dobrno. Člani
ansambla Valovi so poskrbeli za živo glasbo in zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Dobrna je bilo kot običajno zadolženo
za izvajanje požarne straže na prireditvi. Kljub hladnemu večeru
je prireditev lepo uspela in trajala do jutranjih ur.
ZTŠK Dobrna,
Marija Švent
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Športni svet in dobrodelnost na Dobrni

športa in pomoči sočloveku.
Obiskovalci so se lahko udeležili nordijske hoje, tekaških
delavnic, slovenskega pokala
v duatlonu in humanitarnega
teka.

V soboto, 14. aprila, je ekipa
Svet24 na Dobrni organizirala dobrodelni dogodek, poln
športa, zabave in dobre volje,
kjer so se združili veselje do

Zbrane obiskovalce je v imenu
Občine Dobrna pozdravila pooblaščenka župana za družbene dejavnosti, ga. Branka Gal.
Dogodek je finančno podprla

tudi Občina Dobrna v sodelovanju z Zavodom za turizem,
šport in kulturo Dobrna.
Povzela:
Marija Švent, ZTŠK Dobrna

Organizatorji so pripravili pester program, poskrbljeno je
bilo za animacijo najmlajših,
ki so lahko tekmovali v cici
humanitarnem teku in cici duatlonu. Seveda niso pozabili
na odrasle, ki so se pomerili v
super sprint duatlonu, sprint
duatlonu, nordijski hoji, štafetnem duatlonu in humanitarnem teku. Organizirana je bila
tekaška delavnica s trenerjem
Urbanom Praprotnikom, družine pa so se odpravile na 3,8
kilometrov dolg pohod. Vsi
udeleženci so se okrepčali s
toplim obrokom, za zaključek
zabavnega dne pa je poskrbel
DJ Boštjan z energično Petkovo pumpo.
Sončen dan je bil poln aktivnosti z namenom nuditi pomoč 40 družinam s posebnimi
potrebami.
št. 78 / 2018
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Društvo ARNIKA Dobrna
Društvo podeželskih žena in
deklet Arnika Dobrna je v zadnjem obdobju izvedlo kar
nekaj dejavnosti. Srečevale
smo se na rednih in izrednih
delovnih sestankih, kjer smo
usklajevale načrtovano še s
tistimi dejavnostmi, ki so se
dogajale in niso bile v našem
delovnem načrtu.
Ko se sprehodimo skozi Dobrno, ugotovimo, da je Dobrna
lepo urejena in čista. Prijetno vzdušje v centru naredijo
tudi hiške ob vznožju stopnic.
Ugotavljale smo, da so mogoče premalo izkoriščene in se
zato odločile, da na cvetno
nedeljo popestrimo nedeljsko dopoldne. Pripravile smo
nekaj domačih dobrot, kavo,
domače sokove in seveda ob
hladnem vremenu ni manjkalo dobrega kuhanega vina. Po
končanem blagoslovu butar
in maši so se tako Dobrčani
kot tudi gostje Dobrne radi
ustavili in se družili.
V mesecu marcu smo se ustavile tudi v domu za starejše v
Štorah in jim pripravile prijetno urico ljudskih pesmi. Ljudskim pevkam so se ob tem
dogodku pridružili tudi Veseli
fušarji.
V soboto, 14. aprila 2018, je
na Dobrni potekala odmevna prireditev zdravja in športa
z dobrodelno noto. Prišli so
udeleženci iz cele Slovenije in
tudi ljudske pevke društva ARNIKA niso manjkale.
V petek, 4. aprila 2018, je pri
Hiši kulturne dediščine Polenek potekalo snemanje oddaje Dobro jutro. Zelo zanimiva
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oddaja, ki je združila kar nekaj
društev, kmetij in gostinskih
ponudnikov Dobrne. Tudi me
smo bile zraven. Ljudske pevke Dobrne so v pomladansko
ozelenelem parku zapele za
uvod, nato pa smo se preselili
k hiši kulturne dediščine, kjer
smo pripravile dobrote, ki so
jih kuhale naše babice in zaradi svojega dobrega okusa
in zdravilnega učinka niso šle
v pozabo. Naša miza je bila
bogato obložena. Pri vsaki jedi
smo upoštevale, da je pomlad
polna zdravih darov. Članice
društva ARNIKA so pripravile »turšno župo«, koprivovo
juho, pogače s pehtranom in
meliso, »ožejen kruh«, trijet,
domači kruh, sirove štruklje s
pehtranom in še kaj se je našlo. Dopoldan je ob prijetnem
druženju zelo hitro minil.
V nedeljo, 6. maja 2018, pa je
Turistično društvo Dobrna
organiziralo tradicionalni cvetlični sejem. Na ta dan pride v

center Dobrne veliko domačinov. Zato smo se odločile, da
to nedeljsko dopoldne popestrimo tudi članice društva
ARNIKA Dobrna. Na stojnici
smo se predstavile z našimi
znanimi dobrotami. Vaščani so
se radi ustavljali ob naši stojnici.
V Dobrni deluje tudi društvo
vseživljenjskega učenja, ki s
pomočjo Ljudske univerze
Celje na Dobrni organizira
brezplačne tečaje za posebej ciljane skupine. Pogoste
udeleženke teh krožkov smo
tudi članice društva ARNIKA
Dobrna. Zato smo se na povabilo Ljudske univerze Celje
udeležile prireditve Parada
učenja, kjer smo na stojnici
predstavljale naše dobrote in

s propagandnim materialom
promovirale tudi Dobrno.
Dela pa nam ne bo zmanjkalo, saj svojo dejavnost zelo
rade delimo tudi z drugimi. Še
v mesecu maju bomo na povabilo CUDV Dobrna njihovim
prijateljem iz Pule pokazale,
kako pečemo potico in jih skušale naučiti tudi kakšno slovensko ljudsko pesem. Več o
naših aktivnostih v prihodnje
pa v naslednji številki Dobrčana.
Želimo vam prijetno poletje.
Ni pomembno, kje ga preživite. Pomembno je, da ste med
svojimi najbližjimi in predvsem med dobrimi ljudmi.
Branka Gal,
Društvo ARNIKA Dobrna

DOGODKI

Pomladna planinska potepanja so
najlepša
Toplo sonce in svežina vseh zelenih odtenkov pripomorejo k
sprostitvi telesa in duha.
Po beli zimi se priležejo lažji, sprehajalni podvigi in zdaj spoznavamo nepoznana področja in poti, ki so v poletju za hojo
prevroča.
STEKLASOVA POT- NEBESA
Ta nam je odkrila številne vinorodne griče na Dolenjskem. Na
vsaki vzpetini je cerkvica in z vrha so očarljivi razgledi na Mirensko dolino. Številni kozolci in dolenjski cviček so pa že znani
aduti tega okoliša. Ko je pot prehojena, se prenehaš čuditi naslovnemu imenu poti – Nebesa.

OBMORSKA PLANINSKA
POT
Sproščujoč pohod ob
morju, po starih graničarskih poteh, po PARENZANI
(Nekdaj železniška povezava Trst-Poreč), Ressljev
gaj, školjčišča, kamnolomi, oljčniki, vinogradi.
Noge smo namočili v
mrzlo morje v Ankaranu,
preverili smo še turistične
zmogljivosti pred sezono
in se tako spočili, da smo
pripravljeni na višje gorske
podvige v poletju.
Če je čutara prazna in grlo
suho, ko so noge že težke,
prija pogled na takšno tihožitje ob poti, ki obljublja
najdragocenejši požirek sladke vode.
Za Planinsko društvo Dobrna,
Jana Škoflek

Priznanji – Častni član Turističnega društva Dobrna
Letos smo člani turističnega društva, skupaj s sekcijami, že drugič izpeljali prireditev POMLADNA NEDELJA.
Namen prireditve je podelitev priznanj za urejeno okolje, kvaliteto vin in salam.
V posebno veselje pa nam je letos bilo, na osnovi sklepa občnega zbora članov, podeliti dve posebni priznanji, in sicer prvič
smo podeliti priznanje ČASTNI ČLAN DRUŠTVA. Prejemnica
listine o častnem članstvu TD Dobrna je gospa MARIJA PASA-

RIČ, ena izmed ustanovnih članov društva v letu 1955, ko je bilo
društvo ustanovljeno. Gospa Pasarič je bila sicer aktivna na več
področjih, predvsem pa jo občani poznamo po dolgoletnem
delu v folklorni skupini. Kljub temu, da zadnja leta ni bila aktivna
članica društva, se nam je zdelo primerno, da se s priznanjem
oddolžimo za njeno vsestransko delovanje v društvih Dobrna.
Veseli pa smo, da je ponovno v naših vrstah, tokrat kot častna
članica.
št. 78 / 2018
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Gospod ANTON MOGU je član društva več kot 60 let. Več mandatov je bil predsednik društva, sicer pa zelo aktivnem na področju urejanja in varovanja okolja. Na njegovo pobudo je bila
ustanovljena tudi komisija za okolje, ki skrbno spremlja in ocenjuje urejene domove, kmetije, ohranjanje naravne in kulturne
dediščine. Pred štiridesetimi leti je bil pobudnik prireditve NOČ
POD KOSTNAJI, ki ostaja osrednji tradicionalni poletni dogodek
z nekoliko spremenjeno vsebino. S strokovno usposobljenostjo
je skrbel za parkovne nasade in bil vedno na voljo za strokovni
nasvet in pomoč.
Obema čestitamo za častni naziv in jima želimo dobrega zdravja in prijetnih dni v njuni visoki starosti.
Marija Deu Vrečer,
predsednica TD Dobrna

Pomladna nedelja v Dobrni
Letos smo člani turističnega društva ponovno pripravili POMLADNO NEDELJO.
Odziv na prireditev je potrditev, da smo
se člani upravnega odbora pravilno odločili, da smo podelitvi priznanj namenili
tudi kulturni dogodek in ob zaključku degustacijo salam in vin. Na tak način občani
spoznajo, kaj imajo vinogradniki v kleteh
in kje lahko dobijo kakšno pristno domačo salamo.
Prireditev bi seveda bila skromnejša, če se
vabilu za sodelovanje ne bi odzvale članice pevske skupine KORONA, člani Moškega ljudskega petja DU Dobrna, Žan Maček
iz CUDV z mentorjem in letošnji osrednji
gostje – skupina GEMAJ, ki je popestrila
program izključno s slovenskimi skladbami. Prireditev je z izbranimi besedami povezovala gospa Herta Rošer.
Namen prireditve je podelitev priznanj za
urejeno okolje, kvaliteto vin in salam. Toda
do priznanj je dolga pot.
Komisija za urejenost okolja celo leto
spremlja stanje na terenu. Vsaj dvakrat letno obišče vse zaselke in na podlagi ugotovljenega stanja in fotografij izdela predloge, ki jih potrdi upravni odbor društva.
Vinogradniki skrbno negujejo svoj vinograd, a pravo delo se prične v kleti.
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S kletarjenjem dosežejo kvaliteto svojega
pridelka. Že drugič zapored so organizirali
ocenjevanje vin. Vinogradnik se sam odloči ali bo dal vino v ocenitev ali ne. Prav
tako se tudi sami odločijo, ali bodo dali
vino v oceno komisiji na Dobrni ali izven
domačega kraja. Člani odbora Vinogradnikov Dobrne se potrudijo in uredijo
vse potrebno, da ocenjevalna komisija
pride na Dobrno. Z minimalnimi prispevki
in tudi ob pomoči občine in društva približajo možnost, da je vino ocenjeno v
domačem kraju in da v njihovi kleti visijo
priznanja z grbom Občine Dobrna. Vabimo vinogradnike, da to priložnost bolje
izkoristijo, saj je komisija za ocenitev enako strokovna kot v Slovenskih Konjicah ali
Vojniku. Res je, da je pohvalno tudi to, da
se primerjajo z večjim številom vzorcev,
kar lahko dosežejo tudi v lastnem kraju, le
odzvati se morajo vabilu.
Objava rezultatov:
Ocenjevalna komisija (5-članska):
• mag. Anton Vodovnik –
predsednik komisije
• Edi Jug  – član
• Jurij Gunzek – član  
• Jože Jesenek – član
• Marko Pirkmajer – član
Prvaki sort:
• BELA ZVRST: Oto Potočnik
18,30
• MODRA FRANKINJA:
			
Mirko Krašovec 18,23
Prvaki sorte sekcije Vinogradnikov
Dobrna:
• BELA ZVRST: Milan Strmšek 18,23
• MODRA FRANKINJA:
Dušan Marošek 18,20

TD DOBRNE
SEKCIJA
VINOGRADNIKOV
Št. Priimek in ime
28.
17.
34.
19.
37.
8.
3.
12.

BELA ZVRST
POTOČNIK OTO
STRMŠEK MILAN
VVD VOJNIK
REHAR MILAN-EDA
KOVAČ MIRAN
DOBOVIČNIK BRANKO
BOŽNIK KARLI
BRUSL DARKO

21. REPAS SIMON
29. GERL RAJKO
SEKCIJA
16.
VINOGRADNIKOV TD
31. BRECL MATEJ
10. PIRKMAJER MARKO
14. MAROŠEK DUŠAN
7. DOBOVIČNIK BRANKO
SKUPAJ VZORCEV: 15

OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2017
V DOBRNI, 9. 4. 2018
Vinograd

Sorta

Brix

Št .
točk

Priznanje/
Mesto
diploma

STRAŠA
ŠPITALIČ
VOJNIČAN
DOBRNA
DEDNI VRH
KLANC
KLANC
KLANC
STRMEC NAD
DOBRNO
ZAVRH

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST

8,40000
8,60000
7,50000
8,40000
7,70000
7,00000
8,00000
7,10000

18,30
18,23
18,17
18,17
18,07
17,87
17,80
17,77

ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BELA ZVRST

7,20000

17,77 SREBRNA

9.

BELA ZVRST

7,50000

17,70 SREBRNA

10.

NAŠE VINO

BELA ZVRST

7,10000

17,63 SREBRNA

11.

BRDCE
KLANC
KLANC
KLANC

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST

7,90000
6,20000
7,10000
6,10000

17,60
17,57
17,57
17,43

SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
17,84

12.
13.
14.
15.

ŠPITALIČ

ŽAMETNA
ČRNINA

17,50 SREBRNA

1.

ŽAMETNA ČRNINA
14. STRMŠEK MILAN

7,30000

SKUPAJ VZORCEV: 1

33.
15.
5.
20.
32.
26.
2.

MODRA FRANKINJA
KRAŠOVEC MIRKO
MAROŠEK DUŠAN
RAMŠAK ROMAN
REHAR MILAN-EDA
OLENŠEK VLADO
REPAS BORIS
BOŽNIK KARLI

ŠAMPION ocenjevanja vina sekcije
22. REPAS SIMON
Vinogradnikov Dobrna
• BELA ZVRST: Milan Strmšek 18,23
1. JAMNIŠEK LUDVIK

11. BRUSL DARKO
30. BRECL MATEJ
SKUPAJ VZORCEV: 11

17,50

BRNICA
KLANC
PAROŽ
DOBRNA
ZAVRH
KLANC
KLANC
STRMEC NAD
DOBRNO
LOKOVINA
KLANC
BRDCE

ZLATA
ZLATA
ZLATA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M. FRANKINJA 6,40000

17,90 SREBRNA

7.

M. FRANKINJA 6,20000
M. FRANKINJA 5,80000
M. FRANKINJA 6,00000

17,83 SREBRNA
17,67 SREBRNA
17,67 SREBRNA
17,97

9.
10.
11.

M. FRANKINJA
M. FRANKINJA
M. FRANKINJA
M. FRANKINJA
M. FRANKINJA
M. FRANKINJA
M. FRANKINJA

7,80000
6,70000
6,40000
6,80000
6,20000
6,50000
6,40000

18,23
18,20
18,17
18,07
18,03
18,03
17,90
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URADNI REZULTATI OCENJEVANJA SALAM

DOGODKI
Št.
vzorca
6
13
14
3
20
17
1
15
23
18
4
8
2
7
9
12
21
24
22
5
25

Ime in priimek

Ocena

Priznanje/
diploma
Zlata
Zlata
Zlata
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Bronasta
Bronasta
Bronasta
Bronasta

Mesto

Zlata
Srebrna
Srebrna
Priznanje

1.
2.
3.
4.

Poskusna
18,5
OCNEJEVANJE SALAM:
Škoflek Jožica, Podpečan Rudi
18,4
1.
Že peto leto zapored so člani strokovne
komisije ocenjevali tudi vzorce oddanih
Dobovičnik Boštjan
18,0
2.
salam. Komisija ugotavlja, da na splošno
Dev Marko
17,4
3.
kvaliteta salam narašča. V tem letu ni bil
Norbert Pann
17,4
4.
noben vzorec izločen, skoraj ni bilo salaSmrečnik Franc
17,3
5.
me, ki bi imela temen rob, nekaj pa jih je
Voršnik Darko
17,3
6.
bilo še premladih, torej njena kvaliteta še
Smrečnik Matjaž
17,3
7.
ni prišla do izraza. Pozna se priporočilo
Potočnik Jože
17,3
8.
komisije, da meso za salam pripravljajo
Smrečnik Franc
17,3
9.
skrbneje, torej v salamah ni kit oziroma
Podpečan Rudi
17,2
10.
mesa slabše kvalitete. Še naprej pa komiKovač Jože
17,0
11.
sija priporoča, da pri izdelovanju salam
Žalig Denis
16,8
12.
uporabljajo manj veziv, v okusu prave
Podjavoršek Jure
16,8
13.
domače salame le sol, poper, česen, za
Pečnik Robert
16,6
14.
vezivo pa se naj uporabi drobno mleta
Bačovnik Matej
16,5
15.
govedina. Veziva, kot so salamin in drugo,
Norbert Pann
16,4
16.
sodijo k industrijsko pripravljenim salaGobec Branko
15,8
17.
mam.
Švent Matevž
15,7
18.
Objava rezultatov:
Jug Benjamin
15,1
19.
Komisija v sestavi:
Podlesnik Silvester
14,3
20.
• Edvard Kužnar - predsednik
• Irena Kos – član
• Viktor Štokojnik – član
URADNI REZULTATI OCENJEVANJA ŠPEHOVK
• Mateja Vodenik - član
Priznanje/ Mesto
Št. vzorca
Ime in priimek
Ocena
diploma
• Boštjan Rožanc  – član

Predsednica Turističnega društva Dobrna,
Marija Deu Vrečer

42

št. 78 / 2018

16
10
19
11

Smrečnik Matjaž
Bojan Sešel
Smrečnik Franc
Bačovnik Tatjana

18,9
17,9
17,9
13,2

DOGODKI

Okolje v katerem bivamo, je pomembno
Živimo v » zeleni« občini, občini polni naravnih danosti, ki jih
vsakodnevno občudujemo in koristimo. To nas obvezuje, da
odgovorno ravnamo do okolja, v katerem živimo. Z vso odgovornostjo moramo sprejeti naloge, ki jih zahteva koncept
trajnostnega razvoja in kakovosti življenja, to je pogoj, da ohranimo naše okolje čisto in zeleno. Torej ne smemo pozabiti na
naravo, ozavestiti moramo, da varovanje okolja ni le modna
muha, ampak nuja.
Člani komisije za ocenjevanje urejenosti okolja, ki deluje v okviru TD Dobrna, med letom pridno spremljamo aktivnosti na področju urejanja okolja v Občini Dobrna. To je zelo široko in obsežno področje. Naš namen je spodbuditi in opomniti vse nas, da
živimo v enem najlepših kotičkov naše Slovenije, ki je neokrnjen
in prvinski, da ga moramo varovati, da ga moramo spoštovati.
Z veseljem ugotavljamo, da je ta zavest v večini nas, kar nedvomno potrjuje podoba našega kraja. Prizadevamo si za lepo urejeno življenjsko okolje, ki vpliva na kakovost bivanja in na vtise
obiskovalcev o nas in našem kraju. Vsekakor ima vsakdo svoj pogled, želje in pričakovanja. Lahko bi rekli, da kolikor je različnih
lastnikov hiš in objektov, toliko je lahko različnih okolic hiš, vrtov.
Skupna predstava večine ljudi pa je skrbno urejena okolica hiše,
lepo ocvetličeni balkoni, urejena zelenica, zelenjavni vrt, nemalokrat je zasaditev dopolnjena s sadnimi drevesi ali pa trto, ki je
rastlina mnogoterih lastnosti.
Zato velja zahvala vsem, ki s svojim čutom za okolico, z ljubeznijo do lepote in urejenosti dajete svojemu okolju prepoznaven
pečat. Hvala vsem, ki prepoznate pomembnost okolja, v katerem bivamo in vam njegova urejenost pomeni vrednoto.

2. družina Došlič, Klanc,
za vzorno novogradnjo z uporabo naravnih materialov

3. Črep Vera, Ivan, Vrba,
za urejen dom in urejeno okolico

Iskrene čestitke vsem nagrajencem v letu 2017!
Priznanje Zeleni želod prejmejo:
1. družina Kreuh, Lokovina,
za urejen dom in urejeno okolico

4. družina Miheljak, Klanc,
za urejen dom in ohranjanje manjših kmetij
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5. stanovalci bloka Dobrna 9 c,
za vzoren primer gospodarne soseske

8. Podlesnik Jožica, Silvo, Pristova,
za urejen dom in ohranjanje kmetije

Priznanje Zlati Želod prejmejo:
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6. Hotel gostilna Triglav, Dobrna,
za vzorno urejen lokal in urejeno okolico ter ohranjanje stavbne
dediščine

1. Družina Božnik, Klanc,
za dolgoletno lepo urejeno kmetijo in ohranjanje naravne dediščine

7. Brecl Marinka, Jože, Pristova,
za urejen dom in urejeno okolico

2. Kovač Jože, Parož,
za dolgoletno lepo urejen dom in urejeno okolico
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3. Hiša kulturne dediščine, zbirka Polenek,
za dolgoletno prizadevanje ohranjanja kulturne dediščine

4. Ivan in Hema Stropnik, Dobrna,
za dolgoletno lepo urejen obhišni vrt

Komisija za ocenjevanje urejenosti okolja,
Andreja Čerenak

Dobro jutro z Marijo Merljak
V prvih majskih dnevih, točneje 4. maja, ko je narava že
povsem ozelenela, smo snemali oddajo DOBRO JUTRO, ki
jo RTV Slovenija pripravlja po
številnih krajih oz. občinah v
Sloveniji. Turistično društvo je
bil organizator dogodka. Svoje
znanje, izročila in sposobnosti so prispevali člani številnih
društev: čebelarji, podeželske žene, starodobniki pri TD
Dobrna, vinogradniki, lovci;
na ogled so bili izdelki iz lesa
ustvarjalca Lugariča, s kulinariko so se predstavili tudi:
TERME DOBRNA, GOSTILNA
HOTEL TRIGLAV, CUDV DOBRNA, turistična kmetija pri MINKI. HIŠA STARIH OBRTI z zbirko
POLENEK pa je bila prizorišče
snemanja.
Poleg osnovnega namena
predstaviti Dobrno kot eno
najbolj zelenih občin, smo
predstavili tudi zgodovino
kraja, prireditve. Dogodek
so popestrili: ljudske pevke,

moški ljudski pevci in družina Jakob. Zaigrali so Fušarji,
zaplesala je Folklorna skupina
Dobrna, mladi »folkloristi« iz
Vrtca Dobrna pa so prikazali
prve korake ljudskih plesov.
Za sodelovanje se vsem zahvaljujemo, še posebej Občini Dobrna, ZTŠK Dobrna,

Termam Dobrna in Hotelu,
gostilni Triglav, ki so dogodek
finančno podprli.
S fotografije je opaziti nasmehe in dobro voljo več kot 100
udeležencev, ki so sodelovali
pri snemanju oddaje. Druženja in sodelovanja v taki
obliki si lahko tudi v bodoče

le želimo. Ekipa RTV je bila
nad vsem dogajanjem navdušena in nam je obljubila, da
nas bo še kdaj vključila v svoj
program. V letu 2018 želimo
na Dobrno pripeljati tudi RTV
ekipo z oddajo NA LEPŠE.
Predsednica TD Dobrna,
Marija Deu Vrečer
št. 78 / 2018
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Nekaj o dejavnostih PGD Dobrna
Spoštovane občanke in občani, tudi v tokratnem glasilu vas
želim na kratko seznaniti z aktivnostmi in opravljenim delom v
društvu v zadnjem obdobju oziroma v času od zadnjega poročanja v glasilu Dobrčan v mesecu marcu 2018.
Poleg osnovnih dejavnosti društva, katerega namen je opravljanje preventivnih in operativnih nalog povezanih z varstvom pred požari, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na področju Občine Dobrna,
je bilo opravljenih tudi veliko drugih nalog in aktivnosti. Te so
navedene v kronološkem pregledu dogodkov, ki sledi v nadaljevanju tega članka. Razveseljuje nas dejstvo, da tudi letos v
zadnjem obdobju v naši občini ni bilo zaznati večje požarne
ogroženosti, tudi narava nam je kar prizanesla (neurja, poplave, toča, plazovi …), tako, da do sedaj tudi s tega vidika ni bilo
potreb po kakršnih koli večjih gasilskih in drugih intervencijah.
Za nami je pomladansko obdobje, ki ga v gasilstvu zaradi pogostosti požarov v naravi uvrščamo v sam vrh požarne ogroženosti. Gasilci občane vedno opozarjamo na skrajno previdnost
pri izvajanju del, kjer je velika možnost in verjetnost nastanka
požara v naravnem okolju kot tudi drugje. Da v našem okolju ni prišlo do takih dogodkov, gre zahvala predvsem vam,
spoštovane občanke in občani, ki tako dokazujete, da je vaša
osveščenost in previdnost pri izvajanju teh del na zelo visokem nivoju in tako naj ostane še naprej.

 11. 3. 2018 – je skupina gasilcev skrbela za požarno varnost
ter učencem osnovne šole Dobrna pomagala pri spuščanju
gregorčkov po Topličici od Zdraviliškega doma do mostu v
centru Dobrne.

V zadnjem obdobju so se v PGD Dobrna izvajale naslednje
pomembnejše naloge in aktivnosti:
 10. 3. 2018 – je v Ljubečni potekalo regijsko tekmovanje v
kvizu za gasilsko mladino. Ekipe iz našega društva so bile
zelo uspešne, ekipa mladink se je uvrstila na državno tekmovanje. Čestitamo!
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 18. 3. 2018 – pričetek praktičnih vaj tečajnikov – izprašani
gasilec. Vaje so po pripravljenem razporedu potekala vse do
konca meseca maja.

DOGODKI
 10. 4. 2018 – je skupina oseb iz Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Dobrna obiskala gasilsko društvo in si ogledala gasilska vozila in opremo.

 22. 3. 2018 – je skupina gasilcev pomagala pri odstranitvi
cipres, ki so bile zasajene pred župnijsko cerkvijo na Dobrni.

 14. 4. 2018 – smo s 50 gasilci sodelovali kot reditelji na tekmi
v duatlonu, ki je potekala v kompleksu Term Dobrna in okolici. Za pomoč in sodelovanje smo gasilci prejeli tudi nekaj
gasilske opreme.

 28. 3. 2018 – je PGD Dobrna iz Petrolovega humanitarnega
projekta »naša energija povezuje« prejelo 200 EUR kot pomoč za delovanje gasilskega društva. Družbi Petrol ter osebju bencinskega servisa Dobrna se v imenu gasilk in gasilcev
iskreno zahvaljujemo za izkazano razumevanje in podporo.

 15. 4. 2018 – je na območju ribnika v Lokovini potekala spomladanska čistilna akcija. Pograbili smo listje in travnate površine ter odstranili suhe veje in jih skurili.
št. 78 / 2018
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 23. 4. 2018 – uspešen pričetek ribolovne sezone na gasilskem ribniku v Lokovini.

 18. 4. 2018 – je ekipa gasilcev na prošnjo našega župnika, g.
Milana STRMŠKA, izvedla dela na cerkvi sv. Jošta na Paškem
Kozjaku. Oprali so streho in zunanjost cerkve ter počistili žlebove.

 24. 4. 2018 – je na Osnovni šoli Dobrna potekala vaja evakuacije. Za uspešno izvedeno vajo gre zahvala vsem zaposlenim v osnovni šoli, ki takšno vajo jemljejo zelo resno.

 23. 4. 2018 – je potekala priprava mlaja, nato pa 25. 4. 2018
še postavitev. Mlaj, ki običajno vsako leto krasi Dobrno, tokrat
najbrž zaradi močnega sunka vetra ali pa udara strele ni zdržal dolgo; žal je pač narava večkrat močnejša od nas in naših
naporov.
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 26. 4. 2018 – je za učence osnovne šole bil organiziran naravoslovni dan pri gasilskem ribniku v Lokovini, kjer so spoznavali živalski in rastlinski svet v ribniku in okolju.

 1. 5. 2018 – smo gasilci skupaj s šolskim prevozom prevažali
godbenike Godbe Dobrna, ki so po zaselkih občine igrali
prvomajsko budnico.
 27. 4 .2018 – je skupina gasilcev odpotovala na obisk gasilcev pobratenega društva v Querenburgu - Bochum v Nemčiji in se vrnila 29. 4. 2018.

 4. 5.2018 – smo se udeležili Florjanove maše v Novi Cerkvi.
Mašo je daroval celjski škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek, somaševali so mariborski nadškof metropolit, msgr. Alojzij Cvikl, dekan Alojz Vicman in kaplan Gregor Majcen.

 30. 4. 2018 – je ekipa gasilcev izvajala požarno varovanje ob
kurjenju kresa na kmetiji MAROVŠEK v Brdcah nad Dobrno.
Kresovanje je bilo dobro organizirano, saj je že sam organizator poskrbel za požarno varno izvedbo kresovanja.

 5. 5. 2018 – je bila jubilejna 10. Florjanova maša pri kapelici
Sv. Florjana pred gasilskim domom na Dobrni. V uvodnem
delu je prisotne nagovoril predsednik PGD Dobrna, Štefan
št. 78 / 2018
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POHAJAČ, ter se jim zahvalil za njihovo udeležbo pri maši,
ki jo je daroval domači župnik Milan STRMŠEK. V svoji pridigi
se je župnik zahvalil vsem gasilcem za nesebično in humano
delo, ki ga opravljajo kot pomoč ljudem takrat, ko jo najbolj
potrebujejo. V svojem nagovoru je spomnil tudi na vse preminule članice in člane društva. Po maši je sledilo prijetno
druženje in pogostitev udeležencev maše, za katero so poskrbele članice društva. Posebej se zahvaljujemo župniku, g.
Milanu, za čudovit cerkveni obred.

 6. 5. 2018 – smo se udeležili še ene tradicionalne Florjanove
maše v cerkvi Sv. Florjana v Vojniku. Mašo je daroval domači
župnik Anton PERGER. Po maši smo bili povabljeni še na pokušino dobrot, ki so jih pripravile članice društva.

 7. 5. 2018 – je kolesarsko društvo Krokar organiziralo tekmovanje Enduro Krokar. Na tem tekmovanju je ekipa naših gasilcev izvajala redarsko službo in skrbela za požarno varnost.
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 13. 5. 2018 – smo gasilci očistili žlebove na stanovanjski hiši
v zasebni lasti.
 19. 5. 2018 – smo v okviru XVII. Kongresa GZ Slovenije sodelovali na veliki gasilski paradi na Ptuju. Parada je bila izjemna,
saj je na paradi sodelovalo kar 850 praporščakov in 4500 gasilk in gasilcev ter več kot 50 vozil, starodobniki in najsodobnejša gasilska vozila.

To so bili nekateri pomembnejši dogodki, ki so spremljali delovanje PGD Dobrna v zadnjem obdobju.
V naslednjih nekaj mesecih bodo glavne aktivnosti društva, poleg osnovnih dejavnosti, namenjene pripravam in sodelovanju
na raznih tekmovanjih tako v okviru društev GZ Vojnik-Dobrna
kot tudi širše, o čemer pa vas bomo sprotno obveščali v občinskem glasilu Dobrčan.
Gasilci v mesecu juniju, v okviru praznovanja 20. obletnice
samostojne Občine Dobrna, organiziramo tradicionalno gasilsko tekmovanje za prehodni pokal Občine Dobrna, ki ga
bomo zaključili z gasilsko veselico »Gasilska noč z ansamblom
Toneta RUSA«. Prireditev bo 16. 6. 2018 za Osnovno šolo Dobrna, s pričetkom tekmovanja ob 17. uri in gasilsko veselico
od 20. ure naprej. Že sedaj vas vabimo, spoštovane občanke
in občani, da se skupaj z nami poveselite na gasilski veselici,
seveda pa ste pred tem vabljeni tudi na ogled zanimivega gasilskega tekmovanja. Podrobnejše informacije dobite z letaki.
Ob prazniku Občine Dobrna vsem občankam in občanom iskreno čestitamo, še posebej pa vsem dobitnikom občinskih priznanj za leto 2018.
Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna,
Stanislav Pečnik

DOGODKI

O dejavnosti DU Dobrna

80 let, zaželeli še mnogo trdnega zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva.

Spoštovane upokojenke in upokojenci, ker se hitro bližamo
koncu prve polovice leta in so pred vrati počitnice in dopusti,
vam bi rad v tem članku nanizal nekaj dogodkov, ki so obeležili
delo društva v zadnjem času.
V mesecu aprilu smo zaključili z družabnimi uricami, druženje
je bilo lepo obiskano in nadvse zanimivo. Zato vas, spoštovane
članice in člani, vabim tudi v jeseni, da se nam pridružite v čim
večjem številu.

Tudi članice, ki so v zimskem času pridno sodelovale pri rekreativni dejavnosti – telovadbi v telovadnici Osnovne šole Dobrna,
so zaključile s svojimi aktivnostmi in so se do jeseni poslovile
od telovadbe, seveda pa tudi od ge. Damjane SLUGA, ki je zelo
strokovno vodila in izvajala vaje.

Spoštljivo smo obiskali naše jubilante: go. Justina MARČINKO,
g. Jakoba HABE, ki je v domu za starejše slavil svoj častitljivi 90.
rojstni dan. Ga. Ivana ŠLAVS je praznovala svoj 91. rojstni dan.
Obiskali smo jo na njenem domu. Bila je zelo vesela našega obiska, povedala nam je, da je zelo lepo, da starejšim občanom posvečamo toliko pozornosti. Z veseljem smo se podali še v Parož
k g. Alojzu ČERENAKU in mu ob okroglem življenjskem jubileju,

Organizirali smo zelo zanimiv izlet v Kočevje. Najprej smo v Kočevski Reki z veseljem prisluhnili tamkajšnjemu župniku, ki nam
je predstavil zgodovino kraja, ki je bil 50 let zaprto območje
za javnost. Nato smo se odpravili na ogled vojaškega bunkerja Škrilj. Presenečeni smo bili, ko smo videli, kako natančno in
varno je bil zgrajen. Namen bunkerja je bil zagotoviti preživetje
ljudem tudi v primeru najhujših vojaških napadov. Zatem smo
pot nadaljevali v Kočevski rog - Baza 20 in si ogledali spominska obeležja pokopanih povojnih žrtev. Od tu pa v Kočevje, kjer
št. 78 / 2018
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stovoljcev se koordinirajo na nivoju pokrajine, kjer se sestanejo
koordinatorji iz posameznih DU, ki poročajo o opravljenem delu
in se dogovarjajo za nadaljnje aktivnosti v društvih. Zadnji sestanek koordinatorjev je bil sklican v DU Vojnik.
Delovanje balinarske in strelske sekcije:

smo si ogledali pokrajinski muzej s 600-letno zgodovino nemško govorečih Kočevarjev, ki živijo v teh krajih. Veseli in polni lepih spominov smo se vrnili v Dobrno. Spoštovani, verjamem, da
je težko sprejeti odločitev in se podati na izlet, zato vas spoštljivo vabim, da se nam le pridružite, saj se trudimo, da so izleti organizirani tako, da niso prenaporni in so cenovno sprejemljivi.
Skupina naših pevcev je sodelovala v kulturnemu programu na
Pomladni nedelji TD in snemanju oddaje Dobro jutro, Slovenija.
Projekt Starejši za starejše aktivno nadaljuje s svojim delom po
načrtovanem planu obiskov oseb, ki so vključene v projekt. V
tem letu je kar nekaj občanov, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v projekt, to pa je starost nad 69 let, in ti občani bodo
letos obiskani prvič. Namen prvega obiska je pridobiti določene informacije o osebnem počutju, življenjskih pogojih starejših
oseb ter morebitni potrebi po pomoči. Naloge projekta in pro-
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Članice in člani balinarske sekcije DU Dobrna smo se potrudili
kar čim prej usposobiti balinišče in urediti njegovo okolico, tako
da smo lahko pričeli z balinanjem. Sedaj je na balinišču precej
živahno. Če je primerno vreme, pridno vadimo, saj že potekajo
razna tekmovanja. V aprilu smo pričeli tekmovati v ŠT-SA ligi, kjer
smo odigrali že štiri kola. Trenutno smo uvrščeni v zlato sredino.
Povabljeni smo bili na meddruštvena tekmovanja v Šentjur in
Topolšico, kjer so tekmovanja organizirali v okviru občinskega
ali pa krajevnega praznika. V razmeroma močni konkurenci
smo se vselej uvrstili na drugo mesto. Dobri rezultati nam vlivajo voljo, da se vneto pripravljamo za pokrajinsko tekmovanje
v balinanju, ki bo letos v Žalcu. Kot vsako leto bomo tudi letos
v sklopu prireditev ob občinskem prazniku organizirali meddruštveno tekmovanje na Dobrni. Želja, ki je močno prisotna med
člani in članicami sekcije, pa je, da se nam pridružijo še novi in
mlajši člani.

DOGODKI
Ker nam je zob časa močno načel predprostor hišice ob balinišču, smo ga primorani obnoviti in smo z deli že pričeli, tako da
bomo obnovo končali pred občinskim praznikom. Ob tej priliki
se želim zahvaliti občini in županu, g. Martinu BRECLU, za materialno pomoč in sodelovanje. Hvala tudi vodji režijskega obrata
občine,g. Antonu ZAGRUŠEVCEM, za strokovno pomoč pri nabavi in prevozih materiala. Seveda pa si v veliki meri zaslužijo
zahvalo naši člani balinarske sekcije Jože Kovač, Branko Dobovičnik, Poldi Šlavs, Anton Drev in Dušan Ambrož za opravljeno
delo in sodelovanje.
Člani strelske sekcije v mesecu maju zaključujejo s treningi v
streljanju z zračno puško, ki so jih v zimskem času pridno izvajali na strelišču v gasilskem domu PGD Dobrna. Pred njimi je
obdobje tekmovanj, na katera so se dobro pripravili. Gasilskemu društvu Dobrna se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo
za nudenje možnosti izvajanja strelskih vaj v gasilskem domu
s prošnjo, da bi nam to omogočili tudi v bodoče. Strelske vaje,
treningi in tekmovanja se bodo v poletnem času nadaljevala na
strelišču na Trojni, kjer pa se pod budnim očesom prisotnega
lovca izvaja streljanje z malokalibrsko puško. V strelski sekciji si
prav tako želijo, da bi se jim pridružil še kakšen dober strelec.

Tudi letos bomo organizirali in pripravili tradicionalno razstavo
kulinarike, ročnih del, zbirateljstva in zeliščarstva, še poseben
prispevek k razstavi pa daje tudi sodelovanje čebelarskega društva s prikazom vzgoje čebel in pridelave medu. Razstava bo 17.
in 18. junija v Zdraviliškem domu.
Spoštovane članice in člani društva, kot tudi vsi ostali, lepo vabljeni k sodelovanju, da boste s svojimi izdelki še dodatno popestrili ta dogodek, ki je hkrati tudi poučnega značaja.
Spoštovane članice, člani, občanke in občani v imenu DU Dobrna in v svojem imenu vam čestitam ob prazniku Občine Dobrna in vam želim vse dobro v času počitnic.
Predsednik DU Dobrna, Branko Dobovičnik
Fotografije: Stanislav Pečnik, Edi Dobovičnik

ŽUPNIJSKA KARITAS DOBRNA

Zavezanost človeku
Človek? Kdo je ta pred menoj? Ga vidim sebi enakega? Ob rojstvu je bil, tako kot jaz, malo bitje, ki so ga kasneje oblikovale
različne okoliščine. Je bil sprejet v topel objem, je bil neželen, so
nanj padale solze matere, je bil prezebel, lačen? Bi jaz morda na
njegovem mestu bila drugačna, če bi bila položena na ta svet v
drugačne okoliščine? Ali ravnam s sočlovekom, kot želim, da bi
on ravnal z mano?
Ena izmed prednostnih nalog, ki smo si jo sodelavci Karitasa
postavili v ospredje, so obiski starostnikov in bolnikov, ki so v
domači oskrbi ter tiste, ki so v institucionalnem varstvu. Tako
obiskujemo občane v domovih za ostarele v Vojniku, Velenju,
Dramljah ter v enoti Doma Nine Pokorn na Dobrni. Z obiski pa
razveseljujemo tudi jubilante nad 90 let.
Obiski starejših imajo pozitivno noto na obeh straneh. Obiskovalce osebnostno izpopolnjuje, znaki hvaležnosti ob odhodu in
prošnja po še več obiskih to potrjujejo. Starostniki pa ob obisku
doživijo zadovoljstvo, topel medčloveški odnos in socialni stik,
ki jim ga še tako primanjkuje.
Za ŽK Dobrna, Milena Švent
Foto: Milena Švent
št. 78 / 2018
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Četrta izvedba Enduro Krokar z mednarodno udeležbo
Dober mesec dni po začetku v Ajdovščini se je gorsko kolesarska serija SloEnduro nadaljevala na Dobrni s četrtim endurom
Krokar. Po treh izvedbah dirke za serijo 4Fun letos prvič na Dobrni za veliko nagrado SloEnduro. Za prvo izvedbo tekmovanja
za “prvo ligo” smo svojo preizkušnjo seveda morali podaljšati:
štelo je pet hitrostnih preizkušenj, vse na novih trasah v okolici
Dobrne. Skupna dolžina hitrostnih preizkušenj je bila okoli 5,5
km z višinsko razliko približno 1050 m. Prvi dve sta potekali na
območu Paškega Kozjaka, preostale tri pa v neposredni bližini
Dobrne. Vse proge so po nalivu s petka na soboto še drsele.
Prireditvenega prostora v središču Dobrne, niste mogli zgrešiti.

ši peterici dneva sta sledila še dva Slovenca: na 4. mestu Nejc
Huth(Energijateam.com) in na 5. Andrej Bratina (Kamplc).
Tudi pri ženskah je šla zmaga v Avstrijo z izkušeno 37-letno Petro Bernhard, ki je še enkrat ugnala 19 let mlajšo rojakinjo Yano
Dobnig (RLM Mondraker Racing Team) na drugem mestu, tretja
je bila še ena Avstrijka, Ruth Kalthaus.

Najhitrejši so povedali
Gorsko kolesarjenje na Dobrni ima zelo velik, še ne popolnoma izkoriščen, potencial, ki bo v prihodnosti v kraj privabljal
vedno več turistov željnih kolesarjenja in avanture. Vsako leto
se trudimo, da bo Dobrna zapisana v kolesarski zemljevid čimprej in v čim lepši luči. Poti ne nastanejo in se ne vzdržujejo
same od sebe. V čiščenje in utrjevanje obstoječih poti je vsako
leto vloženo veliko prostovoljnega dela. Za izvedbo takšnega
ranga tekmovanja moramo ponuditi tekmovalcem in kasneje
turistom tudi nekaj novega. Trase so v preteklih letih na Dobrno
privabile veliko kolesarjev, ki so poleg uživanja v naravi koristili
še druge turistične storitve v kraju. Zaradi tega si želimo takšne
in v prihodnosti še podobne trase legalizirati in pridobiti vso
potrebno dokumentacijo za ureditev mreže gorsko-kolesarskih
poti na Dobrni.

Nastopila je stoterica kolesark in
kolesarjev iz devetih držav
Med moškimi je zmagovalec postal 20-letni Avstrijec Kevin Maderegger (Sunbikers Mondraker Enduro Racing) pred 21-letnim
Ajdovcem Timom Ježem (Kamplc Racing Team) na drugem in
rojakom Manuelom Gruberjem na tretjem mestu. V najhitrej-
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Kevin Maderegger: “To je bila zame prva dirka sezone. Težko
sem našel pravo hitrost, šele v drugi etapi mi je steklo. V 4. in
5. etapi sem ga malo lomil, a na koncu je bilo dovolj za zmago. Odličen trening pred dirko svetovne serije naslednji teden.
Upam, da pridem še na naslednje dirke SloEndura, proge so vedno dobre.”
O novi ekipi, novem kolesu in domači dirki svetovne serije konec junija na Peci pa: “V ekipi je res drugače kot lani, smo štirje fantje, vrstniki, prijatelji, skupaj treniramo in drug drugega
vzpodbujamo. Zabavno je. Mondraker je povsem drugačno
kolo od lanskega, je tiho in hitro na odprtih odsekih, a tudi skozi
tesne zavoje se ga da dobro pognati. Seveda se veselim svetovne serije na Peci, doma sem sicer v Salzburgu, kakšni dve uri
vožnje stran, a vseeno.”
Petra Bernhard: “Tudi v mokrem rada dirkam, le različne trase
sem si težko zapomnila, podobne so bile. Dvakrat sem padla.
Preveč sem dirkala v zadnjih tednih, tako da sem malo izpraznjena. Tudi v spustu sem nastopila v Mariboru. A lepo je bilo tu
spet srečati prijatelje. Zelo sem vesela, da gre Yani tako dobro.
Kar staro se počutim ob teh mladih puncah in čas je, da prevzamejo pobudo. Avstrija ima Yano v enduru in Vali Hoell v spustu,
to je naslednja generacija.”

DOGODKI
in se želim čim bolje odrezati na preostalih treh dirkah. Prog v
Rušah in na Krvavcu še ne poznam, le v Grožnjanu sem že bil.
Vesel bom, če bom s povabilom lahko nastopil tudi na svetovni
seriji na Koroškem.”

Tim Jež: “Lani sem se z 11. in 12. mestom približal prvi deseterici, letos pa doma v Ajdovščini začel s 6. mestom, a sem bil po
zlomu noge prej le teden dni na kolesu. Tu sem računal na prvo
peterico, na drugo mesto pa res ne. Kar dosti napak sem naredil,
zlasti v 3. in 4. etapi, tako bi lahko bilo tudi boljše. Zdaj vodim

Za izvedbo dogodka Enduro Krokar se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in sponzorjem, ki so pomagali pri realizaciji projekta.
Od priprav do izvedbe na dan dogodka nam je skupaj pomagalo več kot 50 prostovoljcev in sponzorji:
Hotel gostilna Triglav, Spekter Žalec, Gostilna&Picerija Pod kostanji, Comshop spletna trgovina, Animiraj.me, Natekmi.si, Factory Store, Luka Novakbike Novak, KEDA, Expo biro d. o. o., Občina Dobrna.
Denis Tomazin

56. tradicionalna tekma LEDIK – OŽENJENI
Dvajsetega maja je na Dobrni
potekala tradicionalna tekma
med LEDIK in OŽENJENIMI
Dobrčani.
Najprej so se na zelenici na
igrišču ob Novem gradu pomerili mladi nogometaši Dobrne. Ti so pokazali zavidljive
nogometne veščine, tako da
se nam na Dobrni za nogometno prihodnost in nadaljevanje tradicije ni potrebno bati.
Sama tekma med LEDIK in
OŽENJENIMI je postregla z
atraktivno igro in mnogimi
zadetki. V ospredju ni bil rezultat, zato je bila tekma izredno
»fair play«, brez grobih prekrškov. Tako so tudi sami igralci
pripomogli k temu, da sodnik
ni imel pretežkega dela. Ni mu
bilo treba poseči po rumenih
in rdečih kartonih, ki so ostali
v žepih.
Naj omenimo tudi to, da se je
tekme udeležil tudi igralec, za
katerega je bila to že 50. tekma, na kateri je nastopil. Ta
igralec je Zdenko Jakob. Prvo

RUMENI DRESI - mladi nogometaši Dobrne, BELI DRESI - ekipa ledik Dobrčanov, ZELENI DRESI - ekipa oženjenih Dobrčanov

tekmo je odigral že leta 1968.
Zdenko, vsi nogometaši ti izrekamo čestitke in si želimo,
da bi se na tekmi srečevali še
mnogo let.
Hvala vsem, ki ste pripomogli
h temu, da je dogodek uspel
že 56. leto zapored. Posebno
zahvalo nogometašev pa namenjamo PGD Dobrna in Štefanu Pohajaču, ki je pošteno
in korektno delil pravico na
št. 78 / 2018
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igrišču, SLAŠČIČARNI JAGODA,
ki je poskrbela, da so se naši
mladi nogometaši po naporni
tekmi lahko malo posladkali in
pa OBČINI DOBRNA, ki je poskrbela za majice za vse sodelujoče.
Naj še samo omenimo, da bo
za vse ljubitelje nogometa na
Dobrni zanimivo tudi 24. 6.
2018, ko se bo na igrišču za OŠ
Dobrna odvijal mali nogometni turnir. Vabljeni.
Lep nogometni pozdrav.
Aljaž Čerenak

Pomlad čas alergij – seneni nahod na pohodu

zdravo
življenje

Pomlad je z lepšimi in toplejšimi dnevi ter
dejavnostmi na prostem povezana tudi s
številnimi alergijami. Seneni nahod je ena
najpogostejših reakcij na alergene, ki se v
tem času širijo po zraku, prizadetih naj bi
namreč bilo med 10 in 30 odstotkov oseb
med 20. in 40. letom starosti, vse pogosteje pa imajo seneni nahod tudi starejši bolniki. Neprepoznan, nezdravljen ali slabo
zdravljen seneni nahod močno vpliva na
kvaliteto življenja te vpliva na poslabšanje
kroničnih bolezni.
Kaj je seneni nahod?
Senenemu nahodu pravimo tudi alergijski
rinitis. Po definiciji je vnetje nosne sluznice, ki ga spremlja bister izcedek iz nosu, kihanje, srbež in zamašen nos. Je alergijsko
vnetje nosnih dihalnih poti in pogosto
prizadene tudi oči ter je običajno povezano z določenim časovnim obdobjem v
letu. Pojavi se, ko oseba, ki je občutljiva na
določen alergen, ta alergen (najobičajnejše cvetni prah ali navadni prah) vdihne. V
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preobčutljivih posameznikih alergen v
telesu sproži proizvodnjo protiteles (IgE
protitelesa), ki se vežejo na posebne bele
krvne celice, ki nato izločijo histamin in
druge podobne snovi, ki so odgovorne za
alergijske reakcije.

Seneni nahod je lahko prehoden, takrat
je povzročitelj cvetni prah, lahko pa je celoletni, glavni krivec zanj je najpogosteje
pršica, lahko pa tudi živila ali plesen.
Delimo ga lahko tudi glede na težo simptomov in znakov na blago obliko in na

ZDRAVO ŽIVLJENJE
težko obliko. Blag alergijski rinitis ne moti
spanca, osebe lahko opravljajo vsakodnevna opravila brez hujših težav, medtem ko je težka oblika hudo moteča za
posameznika, saj jim onemogoča normalen potek vsakdana, zmanjša njihovo
učinkovitost za delo, vpliva na učni uspeh
ter moti spanec. Motnja spanja je najpogosteje posledica zamašenega nosu. Težko obliko senenega nahoda ima približno
45% bolnikov.
Alergijski rinitis je tudi dejavnik tveganja
za razvoj astme.
Simptomi in znaki senenega nahoda
Najbolj značilni simptomi in znaki senenega nahoda so kihanje, solzenje, pordele
oči, izcedek iz nosu, žgečkanje v nosu in
požiralniku, glavobol ter razdražljivost. Seneni nahod in astma imata marsikaj skupnega – vzroki bolezni so si izjemno podobni, zaradi česar je tudi zdravljenje po
načelih naravne medicine zelo podobno.
Kot je opisano zgoraj, so simptomi senenega nahoda lahko različno močni – pri
nekaterih posameznikih so komaj opazni
in le malo moteči, pri drugih nevzdržni.
Najbolj občutljivi ljudje lahko zaradi senenega nahoda poleg običajnih simptomov
dobijo tudi koprivnico ali kakšne druge
izpuščaje na koži.
Glavni krivci za seneni nahod
Simptome senenega nahoda povzroča
približno sto rastlin, znaki bolezni pa trajajo vse dokler je oseba izpostavljena cvetnemu prahu. Najpogostejši povzročitelji
po mesecih so:
MAREC: pelodi leske in jelše
MAREC–MAJ: pelodi breze, vrbe, bresta,
platane, hrasta in topola
JUNIJ–JULIJ: pelodi trav in žit
JULIJ–AVGUST: ambrozije, kislice in pleveli
Močni alergeni med pelodi dreves so
breza, jelša in leska pa tudi kostanj. Med
travami in pleveli pa je najmočnejša ambrozija.

Koledar cvetenja

Kako diagnosticiramo seneni nahod?
Poleg temeljitega pogovora z bolnikom
za postavitev diagnoze po navadi napravimo še kožne vbodne teste alergije, le
redko je potreba še dodatna obravnava.
Bolnika, ki ima celoletni (trajni) seneni nahod, mora pogledati še otorinolaringolog.
Kako zdravimo seneni nahod?
Zdravljenje senenega nahoda lahko razdelimo na tri področja: preprečevanje in
izogibanje okoljskim dejavnikom, zdravljenje z zdravili ter imunoterapija. Od zdravil
uporabljamo intranazalne kortikosteroide, antihistaminike 2. generacije ter antileukotriene. Za zamašenost predpisujem
dekongestiv. Imunoterapija je postopek,
ki je zelo podoben cepljenju in jo uvedemo šele, če so bili postopki predhodnega
zdravljenja neuspešni.
Kaj lahko storite sami?
Vsak posameznik s senenim nahodom
lahko v veliki meri sam zmanjša težave.
Prvo in osnovno pravilo je, da se čimbolj
izogiba alergenu (cvetnemu prahu rastline), ki mu povzroča težave.

Nekaj napotkov za zmanjševanje izpostavljenosti cvetnemu prahu:
1. Ko so koncentracije cvetnega prahu
najvišje, se zadržujte v notranjih prostorih, okna naj bodo zaprta.
2. Stanovanje je najboljše zračiti zjutraj
ali pozno zvečer.
3. Zaprta naj bodo tudi avtomobilska
okna.
4. Izogibajte se sprehodom v naravi, ko
je vetrovno, suho in sončno vreme.
Raje se sprehajajte po dežju, ko so padavine sprale cvetni prah.
5. Perilo sušite v notranjih prostorih.
6. Stuširajte se zvečer, da s sebe sperete
cvetni prah.
7. Bolj redno kot običajno perite oblačila, v katere se čez dan ujame cvetni
prah.
8. Iz prehrane izločite živila, na katera ste
alergični, in vse prehranske aditive. Na
ta način boste zmanjšali vaš alergijski
prag in alergijske reakcije bodo manj
močne.
Tea-Terezija Cvetko,
dr. med.
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ZDRAVO ŽIVLJENJE

Zakaj je manjkajoče zobe potrebno nadomestiti
Manjkajoči zobje lahko igrajo
pomembno vlogo v vašem življenju, saj vplivajo na splošno
zdravje, izgled in samozavest.
Z njimi trgamo in žvečimo
hrano, so ključni za jasno izgovorjavo in predstavljajo esenco nasmeha.

Skupaj s čeljustnicama, čeljustnim sklepom in žvečnimi
mišicami, zobje tvorijo žvečni aparat. Izguba zoba precej
oslabi človekovo sposobnost
hranjenja, težavno je predvsem uživanje trše hrane, kot
so oreščki, nekatera zelenjava
in sadje ter meso. Delna ali poVsak zob v zobnem loku ima polna brezzobost je tako lahsvojo specifično nalogo. Se- ko eden od dejavnikov slabše
kalci so postavljeni spredaj. prehranjenosti.
So ostri in z njimi odgriznemo hrano. Sledi podočnik, ki Vzroki za manjkajoče zobe so
je koničast in vodi žvečenje. različni. Skozi kariozno lezijo
Žvečna ploskev ličnikov je že lahko bakterije vdrejo do zoboblikovana tako, da omogoča nega živca, kar povzroči vnemletje hrane, sledijo jim kočni- tje, ki se lahko razširi na kost
ki, ki so večji in še bolj speciali- in vodi v izgubo zoba. Tudi
zirani za mletje. Modrostni zo- bolezni dlesni lahko povzrobje so evolucijski ostanki, ki so čijo izpad enega ali več zob.
nekoč imeli enako vlogo kot Poškodbe glave in obraza
kočniki, vendar so pri ljudeh nemalokrat vključujejo tudi
pogosto zakrnele oblike, lahko nepopravljive poškodbe na
pa so tudi v celoti odsotni.
zobeh. Pri nekaterih posameznikih pa je odsotnost enega,
več ali vseh zob prirojena.

šeno izgubo kostnine, kar še
poslabšuje stanje.

Izguba zoba vpliva na čeljustno kost, ki ni več stimulirana
in se počasi zmanjšuje. Skupaj
s kostjo se pomika tudi dlesen.
V vrzel se pričnejo pomikati
sosednji zobje in zobje nasprotne čeljusti.

Manjkajoči zobje in izguba
kostnine vplivata tudi na izgled obraza. Ta deluje starejši
in bolj zguban, lica ter ustnici
izgubijo podporo in upadejo
ter se povesijo.

Na rentgenskem posnetku je
vidno, da se je spodnji kočnik
pomaknil v prazen prostor. Ob
ugrizu ni več v optimalnem
stiku z zgornjim zobom, kar
vpliva na kakovost žvečenja.
Prostor ob kroni zoba je nemogoče temeljito čistiti, zato
je na tem mestu prisotno kronično vnetje. To vodi v pospe-
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Na sliki je pacientka z odstranjeno zgornjo totalno protezo,
ustnica je nepodprta in vdrta.
Na drugi sliki ima pacientka
vstavljeno protezo, ki dobro
podpre ustnico in izboljša profil obraza.

Monika Vodopivc,
dr. dent. med.

Triglav sredi Dobrne
V svojo kulinarično ponudbo pridno vključujemo lokalno pridelano hrano, saj se zavedamo pomena le-te. Nedaleč stran od
hotela imamo svoj vrt, na katerega smo zelo ponosni. Kosila in
malice nadgradimo s solato, nabrano zgodaj zjutraj na domačem vrtu.

Medaljon slovenskega goveda z divjo holandsko omako in pečenim jajcem, ocvrti
šparglji s sezamom

ko se je predstavljala Dobrna. Izpostavili smo pomen zelišč in
vključevanja le-teh v naše jedi.
V obširnem jedilnem listu se najde za vsakogar nekaj. Med tednom od 10. do 13. ure nudimo okusne malice, med vikendi pa
odlična vikend kosila. Malico lahko vzamete tudi domov. Cena
malice znaša 4,80 EUR. Na voljo imamo tudi pripravljene jedilnike za zaključene družbe in družinska slavja.
Naša trenutna aktualna ponudba so pomladne jedi. Ob tej priložnosti izpostavljamo naslednje jedi:
• travniška kremna juha (gozdni regrat, čemaž, koprive),
• medaljon slovenskega goveda z divjo holandsko omako in
pečenim jajcem, ocvrti šparglji s sezamom,
Naša chefinja Spomenka Žganec na snemanju oddaje Dobro jutro pri kozolcu Hiša
• divja rižota s šparglji in žiti iz Sorževega mlina ter rakci,
kulturne dediščine Polenek
• hobotnica v solati z jagodo in šparglji,
Ste že opazili, da ohranjamo tudi kulinarično izročilo gospe Val- • domači jagodni sladoled, špargljev biskvit z jagodno omako
burge Rožanec, prve kuharice v hotelu Triglav? Tako pridemo
s svežo meto.
do naše chefinje Spomenke Žganec, ki pripravlja te stare jedi
na sodoben način, v moderni preobleki. V letošnjem letu smo Nedavno je v Dobrni potekalo kolesarsko tekmovanje ENDURO
na ocenjevanju Šole okusov prejeli »srček«. Srčki so nova mera Krokar 2018. Tekmovalci kolesarskega kluba Krokar so imeli regiza ocenjevanje kakovosti slovenske kulinarike in predstavljajo stracijo tekmovalcev pred Triglavom. Pri nas so bivali tekmovalnadgradnjo časopisne kulinarične kritike, s katero smo začeli v ci, med drugimi tudi zmagovalka.
devetdesetih letih prejšnjega stoletja.
Besedilo in fotografije:
Nedavno smo sodelovali tudi pri snemanju oddaje Dobro jutro,
Helena Horvat

Pogled na teraso

Registracije tekmovalcev pred Triglavom
št. 78 / 2018
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V Termah Dobrna smo v poletnih mesecih pripravili izjemna doživetja in ponudbe, ki bodo navdušile prav vsakega obiskovalca.

FESTIVAL KLASIČNE GLASBE – PONOVNO V TERMAH DOBRNA
Drugo leto zapored pripravljamo Festival
EMARS, v sodelovanju s Kulturno umetniškim društvom EMARS. V tem letu
se nam bodo predstavili orkestri in
glasbeniki klasične glasbe iz Slovenije,
Nemčije, Izraela, Nove Zelandije in Finske.
Koncerti se bodo odvijali v veličastni
dvorani in na ploščadi Zdraviliškega doma.
Vstop na vse koncerte je BREZPLAČEN!

Datum

Orkester

Prostor izvedbe

Ponedeljek, 2. julij 2018, 20:00
Sreda, 15. avgust 2018, 20:00

RAANANA YOUTH SYMPHONY (IZRAEL)
AUCKLAND YOUTH ORCHESTRA (NOVA
ZELANDIJA)
VEČER KOMORNE GLASBE
TAPIOLA YOUTH SYMPHONY (FINSKA)
KOMORNI GODALNI ORKESTER
SLOVENSKE FILHARMONIJE S SOLISTI
EMARSMASTER

Ploščad Zdraviliškega doma
Ploščad Zdraviliškega doma

Nedelja, 24. avgust 2018, 20:00
Torek, 16. oktober 2018, 20:00
Nedelja, 21. oktober 2018, 20:00

CELODNEVNO KOPANJE IN OBROK,
že od 14,90 €
Vodni užitki v notranjih in zunanjih bazenih ostanejo v
spominu vsem, malčkom in odraslim. Po dnevu polnem
vragolij in razvajanja v termalni vodi kaj hitro zakruli v
želodčku. Prav zato smo pripravili kar dva poletna paketa:

CELODNEVNO KOPANJE + KOSILO ali VEČERJA v

kavarni in restavraciji May, namesto 29,00 EUR, sedaj

SAMO 16,90

V ceno je vključeno: celodnevno kopanje v bazenu Hotela Vita, vse dni
v tednu, streženo kosilo ali večerja v Caffe & Restaurant May (glavna
jed + solata + sladica), vodna aerobika od ponedeljka do sobote, živa
plesna glasba v Caffe & Restaurant May vsak petek in soboto od 19.30
dalje, wi-fi, parkirni prostor v neposredni bližini hotela.
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Ploščad Zdraviliškega doma
Dvorana Zdraviliškega doma
Dvorana Zdraviliškega doma

TERME DOBRNA

CELODNEVNO KOPANJE + ŽAR KROŽNIK ali HAMBURGER ali HOT DOG v baru pri bazenu, posebna ponudba
SAMO 14,90 €

V ceno je vključeno: celodnevno kopanje v bazenu hotela Vita, vse dni v tednu, žar krožnik s prilogo ali hamburger s prilogo ali hot dog s prilogo v pool baru
pri bazenu, vodna aerobika od ponedeljka do sobote, wi-fi, parkirni prostor v neposredni bližini hotela.
Ponudba velja od 23. 6. 2018 do 2. 9. 2018. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo.
INFORMACIJE: Recepcija bazena v hotelu Vita: 03 78 08 150

VESELE URICE PRINAŠAJO
DO 47% POPUSTA
Vam je znano spopadanje z maščobnimi oblogami?
Za vas smo izbrali tehnike, ki so neinvazivne, neboleče,
varne in učinkovite alternative agresivnim
kirurškim posegom.

ALPHA OXY SPA KAPSULA - aparaturna tehnika
namenjena hujšanju, odpravljanju celulita in
razstrupljanju
DRENER - aparaturna tehnika limfne drenaže
namenjena razstrupljanju in oblikovanju telesa
VSTOP V DEŽELO SAVN + KOPANJE V
TERMALNIH BAZENIH – savnanje pospeši
znojenje in s tem izločanje škodljivih snovi iz
telesa, koža postane nežna in gladka

PRIHRANITE

KDAJ?

25,00 €

15,00 €

30,00 €

20,00 €

10,00 €

19,00 €

10,00 €

9,00 €

ponedeljek –
petek,
12.00 –15.00
ponedeljek –
petek,
12.00 – 15.00
torek – petek,
18.00 –21.00

Redna
cena
40,00 €

Cena s
popustom

Rezervirajte svoj termin na: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty

Ugodnost velja do 30. 9. 2018. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev ALPHA OXY SPA KAPSULA in DRENER v masažnem centru La Vita Spa & Beauty,
število terminov je omejeno. Rezervacija kopanja in vstopa v Deželo savn ni potrebna. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi ugodnostmi in popusti, izplačila v gotovini niso možna.

REVOLUCIJA V NEGI OBRAZA – ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI NA
KOŽI
GOLDEN BEE STING je nova revolucionarna organska nega
obraza z najprestižnejšim tretmajem s 3D LED svetlobno
masko.
3D LED SVETLOBNA MASKA (30 min.)
za povrnitev mladosti in sijaja kože
Redna cena: 80,00 € - VAŠA CENA: 50,00 €
GOLDEN BEE STING NEGA OBRAZA (110 min.)
za odpravo razširjenih por in pigmentacij ter
upočasnitev staranja
Redna cena: 180,00 € - VAŠA CENA: 140,00 €
Rezervirajte svoj termin na: 03 78 08 555, masažno-lepotni center La Vita Spa & Beauty

Ugodnost velja do 30. 9. 2018. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je omejeno. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi ugodnostmi in
popusti, izplačila v gotovini niso možna.
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AKUPUNKTURA - TERAPIJA BREZ STRANSKIH UČINKOV
Akupunktura je terapija, ki je sestavni del 5000 let stare tradicionalne
kitajske medicine in se je v našem zahodnem zdravstvenem sistemu zelo
uveljavila.
Pospešuje številne fiziološke spremembe v telesu, kot je povečan pretok
krvi, sproščanje hormonov in nevrotransmiterjev, delovanje na sproščanje
telesu lastnih protibolečinskih snovi.
Terapija traja od 30 do 45 minut. Po terapiji ljudje povedo, da občutijo
sprostitev. Težave in bolečine se že po prvih terapijah zmanjšujejo.
Običajno je potrebno izvesti približno 10 terapij 1-2x tedensko.

Akupunktura je dokazano učinkovita za:
pljučna obolenja (alergije, astma, bolezni
bronhijev in pljuč, slaba imunska odpornost)
ginekološke bolezni (bolečine v trebuhu,
bolečine ob menstruaciji, menopavza,
neplodnost)
nosečnost in porod (priprava na porod,
slabosti, bolečine v križu, glavoboli, hitrejši
in lažji porod, olajša dojenje)
kožne bolezni (alergije, ekcemi, herpes,
akne, nevrodermitis, luskavica)
srčna obolenja (visok krvni pritisk, motnje
prekrvavitve)

-

gastrointestinalne bolezni (zgaga, zaprtje,
diareja, jetrna obolenja, težave z želodcem,
Crohnova bolezen, kolitis, hemeroidi)
nevrološka obolenja (migrene, polinevropatije,
krči, nevralgije, kronične bolečine)
ortopedska obolenja (bolečine v sklepih, težave
s hrbtenico, fibromialgije, revmatska obolenja,
sindrom karpalnega kanala)
psihološke težave (nagnjenost k depresiji,
izčrpanost-burn out, motnje hranjenja,
psihosomatske težave, motnje spanja)
urološke težave (mokrenje postelje, vnetja,
inkontinenca, impotenca, bolečine)

Rezervirajte svoj termin na telefonski številki 041 345 939 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si

HITRO DO FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE
S hitro, strokovno in individualno obravnavo bomo poskrbeli za izboljšanje težav in stanj po poškodbah.
Fizioterapevtska obravnava je usmerjena na obnavljanje in zdravljenje na področjih lokomotornega aparata, mišično-skeletnega
sistema ter degenerativnih in kroničnih obolenj, s ciljem vzpostavljanja in obnovitve optimalnih gibalnih funkcij oziroma
izboljšanja kvalitete življenja.
MALA OBRAVNAVA: 2 terapiji dnevno, 6 dni
Redna cena: 192,00 € - VAŠA CENA: 189,00 €
SREDNJA OBRAVNAVA: 3 terapije dnevno, 8 dni
Redna cena: 376,00 € - VAŠA CENA: 349,00 €
VELIKA OBRAVNAVA: 4 terapije dnevno, 8 dni
Redna cena: 616,00 € - VAŠA CENA: 399,00 €
Informacije in rezervacije: Recepcija medicinskega centra: 03 78 08 140.
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NEDELJSKA KOSILA, NARAVNI SLADOLED, NAROČILA TORTIC
V kavarni in restavraciji May, v pritličju hotela Vita, poskrbimo za
popolno nedeljsko sprostitev za vašo celotno družino. Za kosilo z
vključeno juho, glavno jedjo, solato in sladico boste odšteli samo
9,90 EUR za odrasle in 5,00 EUR za otroke.
Tudi to poletje vas bomo v kavarni in restavraciji May razvajali v
NOVIH OKUSIH NARAVNEGA SLADOLEDA, ki ga pripravljamo sami.
Pri nas lahko NAROČITE TORTE ob različnih priložnostih, kot so
rojstni dnevi, poroke, slavja, krst, obhajilo, birma … Za tiste, ki
uživate v dobrotah z manjšo vsebnostjo sladkorja, smo pripravili
tudi LCHF tortice.
Caffe & Resturant May (Hotel Vita, pritličje)
Odprto:
•
ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 7.00–22.00
•
petek in sobota: 7.00–24.00
Informacije in rezervacije na telefonski številki kavarne in restavracije May: 03 78
08 162.

INFORMACIJE O CELOTNI PONUDBI TERM DOBRNA in REZERVACIJE

t: 080 22 10, e: info@terme-dobrna.si; www.terme-dobrna.si
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Šolsko leto 2017/2018 se zaključuje
Počasi se zaključuje šolsko
leto, saj je do konca pouka še
samo dober mesec dni. Šolsko
leto smo začeli polni pričakovanj. Spomnimo se, da smo na
prvi šolski dan svečano prejeli
v uporabo nov šolski kombi
za prevoz otrok. Nov kombi je
upravičil svoj namen in se je
odlično izkazal tudi v najtežjih
zimskih pogojih.
V letošnjem šolskem letu smo
bili aktivni na številnih področjih. Naše aktivnosti v vrtcu
in šoli ste lahko spremljali v
občinskem glasilu in na naših
spletnih straneh. Seveda pa se
je dogajalo še veliko več, kot
smo vam predstavili.

Zlata priznanja so osvojili pri
tekmovanju iz fizike in Veseli
šoli. Fizikalne naloge je za zlato priznanje rešil osmošolec
Maj Pritržnik. Zlate veselošolke
so Lara Felicijan iz devetega
razreda, Ema Artank iz osmega razreda in Tajda Rušnik iz
petega razreda.
Srebrna priznanja so dosegli
na tekmovanjih iz matematike,
biologije, astronomije, Vesele
šole in pri raziskovalni nalogi v okviru projekta Turizmu
pomaga lastna glava. Srebrni
matematiki so Tajda Rušnik,
Kevin Ramšak, Maj Pritržnik in
Maruša Artank. Srebrni biologi
so Anja Rebernik in Lara Felicijan ter Ema Artank. Srebr-

šolski
kotiček

na astronoma in veselošolca
sta Maj Pritržnik in Dominik
Zagrušovcem. Srebrna veselošolka je tudi Tjaša Majcen.
V okviru projekta Turizmu
pomaga lastna glava so pri
nalogi, ki je dosegla srebrno
priznanje, sodelovali Maša Jelen, Daniela Švent, Vika Golčer,
Benjamin Jakob, Špela Lugarič,
Tjaša Majcen, Deja Mešl, Nika
Novak, Urška Ovtar, Ana Pritržnik, Maj Pritržnik, Anja Rebernik, Taja Vodenik, Ema Artank
in Lara Felicijan.
Vsem učenkam in učencem,
ki so tekmovali v tem šolskem
letu in dosegli kakršnokoli priznanje, čestitamo za doseženi
uspeh. Prav tako čestitamo

V tem šolskem letu smo ponosni na mednarodni projekt
Erazmus+, ki ga kot vodilni
partner izvajamo v našem
vrtcu. Smo edini vrtec v Sloveniji, ki je koordinator mednarodnega projekta na predšolskem področju v Sloveniji.
Gonilna sila projekta je Ksenija
Ulaga, ki z veliko mero entuziazma in strokovnosti vodi ta
projekt.
Prav tako smo v tem šolskem
letu zelo ponosni na naše
učence in učenke, ki so tekmovali na različnih področjih.
Dosegli so odlične rezultate
na posameznih področjih in
na ta način dokazali svoj talent in nadarjenost. Tako smo
še posebej ponosni na posameznike, ki so dosegli zlata in
srebrna priznanja na državnih
tekmovanjih.
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Prejemniki zlatih in srebrnih priznanj na državnih tekmovanjih in njihovi mentorji

ŠOLSKI KOTIČEK

vsem mentorjem in mentoricam, da so učence pripravljali
na tekmovanja.
Seveda pa v tem šolskem
letu nismo samo tekmovali.
Smo tudi resno in odgovorno
opravljali vas dela in naloge, ki
smo si jih zastavili ob začetku
šolskega leta. Da smo zastavljene naloge realizirali, smo
morali uspešno sodelovati vsi
zaposleni, otroci in učenci ter
njihovi starši, ustanovitelj in
vse pristojne službe. Vsem se
za sodelovanje v tem šolskem
letu iskreno zahvaljujem.

V. d. ravnatelja JVIZ OŠ Dobrna:
Marko Šteger

Ekskurzija v Salzburg
V soboto, 14. 4. 2018, smo se v okviru izbirnih in neobveznih
izbirnih predmetov za učence od 6.–9. razreda odpravili na ekskurzijo v Salzburg. V kraju Hallein smo se najprej sprehodili po
keltski vasi, nato pa obiskali rudnik Bad Dürnberg. Spoznali
smo tradicijo kopanja soli, uživali v spuščanju po drčah, doživeli
podzemno jezero, se peljali z vlakcem in celo prejeli darilca.
Po malici smo se sprehodili po centru mesta dežele »solnograške« - Salzburga. Mnogi mu pravijo kar »Mozartovo mesto«, po
velikem glasbeniku Mozartu, ki se je tu rodil in ustvarjal. Ogledali smo si Mozartov trg, stolnico, cerkev in samostan Sv. Petra,
frančiškansko cerkev, Mozartovo rojstno hišo, dvorec Mirabel …
V centru mesta smo obiskali »hišo narave«, kjer smo si z neizmerno radovednostjo ogledali več kot 30 različnih razstav
o razvoju narave in življenju ljudi vse od začetkov do danes. V

muzeju smo obiskali tudi akvarij, reptilij-zoo ter oddelek o raziskavah in razvoju.
Polni vtisov smo se po ogledu sprehodili po znameniti ulici Getreidegasse, kjer smo si lahko kupili sladke Mozartove kroglice,
spominke ali pa 'težko pričakovano malico'.
Polni novih doživetij smo se v poznih večernih urah vrnili domov.
Sonja Špegel

Sodelovanje na festivalu Turizmu pomaga lastna glava

Kot že vrsto let smo tudi letos s turističnim krožkom na OŠ Dobrna sodelovali v
projektu Turizmu pomaga lastna glava,
letos na temo kultura in turizem. Glede
na razpisne pogoje smo se odločili, da natančneje spoznamo in obudimo spomin
na fotografskega mojstra in umetnika,
Josipa Pelikana, ki je v začetku 20. stoletja
deloval tudi v našem kraju in bil po svojih
fotografijah prepoznaven doma in v tujini, saj so bile tehnično in likovno zelo kvalitetne. Bil je predvsem mojster portretne
fotografije – na fotografski papir je tako
zabeležil zgodovino Celja in širše okolice,
tudi našega idiličnega zdraviliškega kraja.
Med raziskovanjem smo obiskali stekle-

ni Pelikanov fotografski atelje v Celju; v
Muzeju novejše zgodovine v Celju smo
se udeležili delavnice, kjer smo najprej v
temnici ustvarjali, nato pa razvijali naše
lastne izdelke; v šolo pa smo povabili domačina, ljubiteljskega fotografa, g. Bojana
Vrečerja, ki nam je predstavil, kako danes
nastane fotografija.
Svoje raziskovalno delo smo ob pomoči
gospe Marije Deu Vrečer in gospoda Bojana Vrečerja prikazali na občnem zboru
Turističnega društva Dobrna, kjer smo
'odpotovali v Pelikanov čas' in v improviziranem fotografskem studiu fotografirali
vse, ki so si zaželeli 'starinske' fotografije.
Državno tekmovanje pa je potekalo 5.
aprila v Mercatorjevem centru v Celju, kjer
smo se poleg devetnajstih šol iz regije
predstavili na turistični stojnici in osvojili
srebrno priznanje. Med tekmovanjem pa
nismo samo pridobivali dragocenih izkušenj s snovanjem in predstavljanjem svojega produkta, pač pa smo tudi spoznali
veliko novega o sosednjih krajih, stkali
mnoga nova prijateljstva in se pri vsem
tem še zelo zabavali.

Tudi po tekmovanju smo ostali aktivni,
saj smo pridno fotografirali dobitnike priznanj na Pomladni nedelji v Dobrni.
V okviru projekta smo pridobili veliko novega znanja in dragocenih izkušenj, zato
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam
kakorkoli pomagali, nas podpirali ali pa
obiskali na stojnici. Za vso podporo se zahvaljujemo Turističnemu društvu Dobrna,
še posebej pa gospe Mariji Deu Vrečer in
gospodu Bojanu Vrečerju.
Mentorici: Marija Boršič in Sonja Špegel
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Uspešni v izvenšolskih dejavnostih
1. LARA MLINŠEK
je uspešna flavtistka. Lani se je udeležila mednarodnega tekmovanja pihal in trobil v Varaždinu Woodwind & brass 2017 in prejela zlato priznanje. Letos je bila povabljena na slovesen sprejem na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sprejema
so se udeležili uspešni učenci in učenke ter dijakinje in dijake,
ki so lani na mednarodnih glasbenih tekmovanjih dosegli vidne
uspehe. Pravi, da je počaščena, da je med dvestotimi najbolj
nadarjenimi slovenskimi učenci – glsbeniki.
Lara obiskuje 5. razred OŠ Dobrna. Prvi interes za glasbo je pokazala pri petih letih. Med svojimi igračami je imela veliko otroških instrumentov, najraje pa je segala po flavti. Glasbeno šolo
v Velenju je začela obiskovati pri osmih letih. Pravi, da je flavto
izbrala, ker ima lep ton. Veselil jo je tudi klavir. Ima pa doma tudi
manjšo električno klaviaturo, na katero tudi kdaj zaigra.
Vsak mesec ima nastope v glasbeni šoli. Na internem tekmovanju, ki ga vsako leto organizira glasbena šola, pa je bila letos
izbrana za nastop na slovesni zaključni prireditvi.
Sicer pa daje prednost šolskim obveznostim, sledi glasbena
šola. Zelo, zelo rada pa tudi pleše. V mesecu maju sem bo udeležila svetovnega plesnega tekmovanja Dance star festivala v

Poreču. Še pred tem pa gre na plesno tekmovanje v Maribor.
Na obeh tekmovanjih se bo predstavila s svojim plesnim triom.
Na glasbenem in plesnem področju si v naslednjih letih želi veliko uspehov. Rada pa bi se udeležila še kakšnega mednarodnega tekmovanja.
Učenci (sošolci) 5. b razreda

2. AJDA OŠLAK
učenka 5. razreda OŠ
Dobrna predano trenira
smučanje. Začela je pri
sedmih letih, v smučarskem klubu Alpska šola
Celje. V sezoni 2017/2018
je »imela« sedemdeset
smučarskih dni. V pripravljalnem delu je smučala
na avstrijskem Kaprunu
in našem Voglu. Z vsakodnevnimi pripravami, v
Ajda Ošlak, nadarjena smučarka
času sezone, nadaljuje na
bližnji Rogli. Večinoma trenira veleslalom. Treningi so petkrat tedensko, po štiri ure. V sezoni 2017/2018 se je udeležila štirinajstih
tekem, v kategoriji U12. Tekme so potekale po vsej Sloveniji. Na
regijskih tekmah je osvojila dve bronasti kolajni. V tej kategoriji
tekmuje okrog trideset tekmovalk. Poleg državnih tekem se je
udeležila tudi mednarodne Little Fox Maribor in Pokala Roka
Petrovića. Na zaključni klubski tekmi pa je dosegla 1. mesto. Za
svoj rojstni dan je spoznala Ilko Štuhec.
Njene želje za prihodnje: čim več uvrstitev med najboljše, kasneje pa tudi v mladinsko reprezentanco. Predvsem pa si želi, da
bi tudi vnaprej zmogla oboje: šolske in izvenšolske obveznosti.
Učenci (sošolci) 5. b razreda

Lara Mlinšek, uspešna na glasbenih tekmovanjih, tudi mednarodnih

Lara Mlinšek se ukvarja tudi s plesom
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Med trtami klopotci, Mura široka in mogočna, ljudje pa prijazni …

Vznemirljivo doživetje v Vulkaniji na Goričkem

Naša ekskurzija
v Pomurje
Učenci 4. in 5. razreda smo
se 3. maja odpravili v severovzhodni del Slovenije – Pomurje. Najprej smo obiskali
dvojezično osnovno šolo v
Lendavi, kjer so nam predstavili dvojezični pouk. Dva
učenca sta deklamirala pesmi
v madžarskem jeziku. Ta jezik
je kar zahteven.
Naslednja postaja je bila Šafarsko pri Razkrižju, kjer so nam z
igro predstavili, kako so živeli
v tistem zgodovinskem obdobju. Igralci, ki so bili videti kot
iz prazgodovine, so prikazali,
kako so pekli kruh, orali, tkali in strojili kožo ter izdelovali
posodo. Tudi mi smo jim pomagali. Na Otoku ljubezni, v
Ižakovcih, pa smo spoznavali
tradicijo mlinarstva, brodarstva, büjraštva ter predelave
lanu. Peljali smo se z brodom.
Po kosilu smo si v Filovcih
ogledali panonsko hišo ter
spoznavali lončarstvo. Na poti
smo se za kratek čas ustavili v
Plečnikovi cerkvi v Bogojini.
Na koncu pa je bil vrhunec –
doživljajski park Vulkanija na

Goričkem. Tukaj nas je sprejel
zabaven krtek Oli, ki nam je
razlagal o vulkanih, kamninah,
nastanku Zemlje ... Spustili

Pomoč učencev utrujenim prebivalcem prazgodovinske vasi (Šafarsko)

smo se v notranjost Zemlje in
se na površje pripeljali z nenavadnim vlakom. Bilo je zabavno, poučno in vznemirljivo.

To je bila odlična ekskurzija.
Veliko smo se naučili.
Aljaž Švent, Jan Krajnc, Domen
Jeseničnik, 5. b

Naše potovanje v prazgodovino (prazgodovinska vas Gradišče - Šafarsko)

Skupinska pred panonsko hišo v Filovcih
št. 78 / 2018
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Intenzivna pevska vaja
Otroci otroškega pevskega zbora OŠ Dobrna z zborovodkinjo
Mileno Urlep Rogl smo se 22. 3. 2018 odpravili na intenzivno
pevsko vajo v Celje , Dom Sveti Jožef. Zjutraj nas je pred šolo
pričakal avtobus, ki nas je odpeljal v Celje. Ko smo prispeli , smo
pričeli z ogrevanjem glasilk. Po nekaj časa prepevanja smo si privoščili šolsko malico, ki smo jo prinesli s seboj. Po obroku smo
nadaljevali z vajami , na klavirju pa nas je spremljala pianistka
Zala Irgolič. Vaje so trajale vse do kosila, ki so nam ga pripravili
v domu. Nato smo odšli na igrišče, kjer smo se nekaj časa igrali,
potem pa odšli nazaj v učilnico, kjer smo pripravili zabavni kviz z
glasbenimi vprašanji. Hitro je minil čas, zato smo se morali vrniti
na Dobrno.
Intenzivne pevske vaje so hitro minile in upamo, da se bodo
čim prej ponovile.
Nika Lugarič, 5.b

»Pesemca« območna revija pevskih zborov
V sredo, 18. 4. 2018, se je v Celjskem domu v Celju odvijala »Pesemca«, območna revija pevskih zborov občin Dobrna, Vojnik
in Celje. Naš otroški pevski zbor je nastopil v prvem koncertu.
Poleg nas so nastopili tudi pevci iz različnih šol. S težkim pričakovanjem smo odšli na oder. Malo nas je bilo strah, a smo
vedeli, da smo pridno vadili in da bo vse dobro.
Nastope je ocenjevala dolgoletna zborovodkinja ga. Darinka
Ivačič. S petjem smo jo navdušili in predlagani smo bili za
regijski nivo.
Peti na reviji pevskih zborov je lepo, ker srečaš in slišiš še veliko
drugih pevcev. Veseli in zadovoljni smo se vrnili domov.
Nika Pečko, 5.b

Tolkalni krog-glasbena delavnica
23. 3. 2018 je našo šolo obiskal g. Franci Krevh, ki je član
slovenske filharmonije. Izvajal je glasbeno delavnico z
imenom Tolkalni krog, ki smo se je udeležili učenci od
6. do 9. razreda. Posvetil se je vsakemu razredu posebej,
in sicer za dve šolski uri. Gospod Krevh nam je približal
svet tolkal in marsikoga navdušil zanje. Spoznavali smo
različne vrste glasbil in na njih tudi na zabaven način
zaigrali. Igrali smo skupaj in vsak s svojim ritmom, kar je
bilo še posebej zanimivo. Da pa bi delavnica postala še
bolj zanimiva, je voditelj pripravil številne igrice.
Ema Artank, 8.r.
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Noč branja

Letošnje leto je razglašeno za Cankarjevo leto. Zato je bila noč
branja, ki se je odvijala v noči od petka, 20. aprila 2018, na soboto, 21. aprila 2018, namenjena spoznavanju dela in življenja
Ivana Cankarja.
Sodelovalo je trinajst učencev s predmetne stopnje, ki obiskujejo knjižničarski krožek. Zbrali smo se v šolski knjižnici. Učenci
so najprej prebrali črtici Mater je zatajil in Pehar suhih hrušk.
Nato so poustvarjali v ilustriranju in igrah obeh črtic. V drugem
delu so spoznavali Cankarja kot pesnika. Odšli smo v zdraviliški

park, kjer smo v soju lučk in ob spremljavi citer recitirali Cankarjeve pesmi. Za zaključek smo v zgodnjih jutranjih urah reševali
še kviz o življenju našega literarnega velikana. Okoli druge ure
zjutraj so se prve očke že zapirale ob poslušanju črtice Sošolci.
Nekateri pa so kljub prejšnjemu sproščanju energije na igralih
v parku še kakšno uro plesali in poslušali glasbo. Noč v šolski
knjižnici je bila zato zelo kratka, a kljub temu smo se zjutraj polni
lepih občutkov zadovoljni poslovili.
Valerija Pečnik

O čajankah
strirali in tudi kakšen nov verz je nastal.
Roman Pink nas je ponesel v 70. leta. Starejši smo se spominjali
časov iz svoje mladosti in skupaj z mlajšimi delili mnenja, da so
sedanji časi res precej drugačni. Knjiga je pisana v mariborskem
narečju, zato smo se ob branju odlomkov tudi pošteno nasmejali.
Starši in otroci so zelo pohvalili to obliko druženja, zato bo z njo
nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.
Valerija Pečnik

V okviru našega šolskega projekta Trikotnik branja in državnega
projekta Medgeneracijsko branje smo organizirali dve čajanki,
na katerih smo sodelovali učenci, starši in učitelji.
Čajanki sta potekali v šolski knjižnici, prva na svetovni dan knjige, 23. aprila 2018, ob knjigi Naročje kamenčkov avtorice Saše
Vegri, druga na rojstni dan Ivana Cankarja, 10. maja 2018, ob knjigi Janje Vidmar Pink in ostalih njenih knjigah za mlajše bralce.
Naročje kamenčkov je zbirka 75 pesmi za mlajše in starejše. Ob
recitiranju smo podoživljali pesmi, se o njih pogovarjali, jih ilušt. 78 / 2018
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Vrtek Krtek
Vrtek Krtek že pridno dela na vrtu in ureja šolsko okolico. Pri
delu smo zelo pridni in se veliko naučimo. Z veseljem opravljamo delo in dobro sodelujemo z naravo.

Likovni svet otrok Šoštanj 2018
Tudi to šolsko leto so naši učenci sodelovali na 50. likovnem natečaju Likovni
svet otrok Šoštanj. Dobitniki bronastih
priznanj so: Matevž Pungartnik (1. r.),
Marcel Žnidar (1. r.), Taš Blatnik, (2. b) in
Jaša Arlič (3. r.). Čestitamo.
Nevenka, Albina, Terezija

Plavalni tečaj
Mentorica Silva Pintar

Dan Zemlje

Razredničarki

Na dan Zemlje smo tudi učenci
1. in 2. razreda poskrbeli zanjo.
Na šolskem igrišču smo posadili tri mlada drevesa. Pri delu sta
se nam z veseljem pridružila in
pomagala g. Anton Mogu in
naš hišnik, g. Primož.
Za to pomoč se jima iskreno
zahvaljujemo.
Nevenka, Albina in Silva

Slika: Dan Zemlje

Bilo je nekoč
Učenci razredne stopnje smo v
mesecu marcu pripravili prireditev za starše. Preselili smo se
v čas naših dedkov in babic in na zanimiv način prikazali takratno življenje. S pestrim programom in manjšo pozornostjo smo
razveselili naše mamice, očke, babice in dedke.
Razredničarke
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Učenci 1. in 3. razreda smo bili na plavalnem tečaju in se z veseljem naučili veliko novih plavalnih veščin.
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Kolesarski izpit
Tudi letos smo četrtošolci opravljali kolesarski izpit. V prvi polovici leta smo se učili teorijo, ki smo jo uspešno opravili. Sledil je praktični del, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali.
V mesecu aprilu smo v šolo pripeljali kolesa
in takoj začeli pridno vaditi na poligonu. V
vožnjo smo morali vložiti nekaj truda, a na
koncu smo vsi uspešno zvozili poligon s številnimi ovirami in tako opravili praktični del.
Sledil je še tretji del, to je bila vožnja na cesti.
Izpitne vožnje nas je bilo zelo strah. Naš trud
se je pokazal na koncu, saj smo izpit opravili
z odliko.
S kolesi se že vozimo po lokalnih cestah, zato
bodite v prometu še posebej pozorni na nas,
NOVE KOLESARJE.
Učenci 4. razreda z razredničarko
Uršo Žužek in mentorico Alenko Tešanović

Naravoslovno-tehniški dan petošolcev
V torek, 27. 3. 2018, smo se učenci 5. a in
5. b razreda odpravili v Ljubljano. Avtobus
nas je izpred šole odpeljal že ob 7. 15.
Med potjo smo bili polni pričakovanj. Po
dolgi vožnji smo prispeli v Ljubljano in
izstopili na Kongresnem trgu. Peš smo
se odpravili do Hiše eksperimentov. Zelo
smo se zabavali ob gledanju in preizkušanju številnih eksperimentov.
Po ogledu smo šli do paviljona, kjer smo
pomalicali. Potem pa smo se sprehodili
po lepi Ljubljani. Okoli enajste ure smo
prišli v Slovenski šolski muzej. Tam smo
se oblekli v oblačila, ki so jih nosili nekoč. Čakala nas je šolska ura naših babic
in dedkov. Ta šolska ura je bila grozna!
Morali smo sedeti vzravnano z rokami za
hrbtom. Pisali smo s kredami na tablice,
brisali pa z gobicami. BILI SMO PRVA GE- če, ki nas je odpeljala na Ljubljanski grad.
NERACIJA, KI NI BILA KAZNOVANA!!! Ko je Z grajskega obzidja smo imeli lep pogled
bilo te mučne ure konec, smo si ogledali na naše glavno mesto.
še razstavo.
Utrujeni od ogledov, a polni lepih spomiNašo pot smo peš nadaljevali do vzpenja- nov iz Hiše eksperimentov, Slovenskega

šolskega muzeja, vožnje z vzpenjačo in
Ljubljanskega gradu smo se odpravili proti Dobrni.
TEGA DNEVA NIKOLI NE BOMO POZABILI!!!
Tajda Rušnik in Brina Švajgel, 5. a
št. 78 / 2018
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drobtinice
iz vrtca

Obogatitvena dejavnost - plesne urice v povezavi
z matematiko in lutko
Z obogatitveno dejavnostjo, ki smo jo v oddelkih 1. starostnega obdobja poimenovali Plesne urice v povezavi z matematiko
in lutko, želimo v čim večji meri uresničevati načela predšolske
vzgoje, predvsem pa spodbujati otrokovo radovednost in razvijati njihovo ustvarjalnost. V ospredje smo postavili načelo enakih možnosti, upoštevanje različnosti in pravice do drugačnosti.
Z izvajanjem obogatitvene dejavnosti v oddelkih 1. starostnega
obdobja so tudi naši mlajši otroci povezani s projektom DHS
– Doll has a soul oziroma Lutka ima dušo. Obogatitvena dejavnost se v spodbudnem učnem okolju izvaja enkrat tedensko v
dopoldanskem času. Otroci so motivirani in se v dejavnosti radi
aktivno vključujejo, kar je eden izmed zastavljenih ciljev obogatitvene dejavnosti. Opazni so pozitivni učinki spodbudnega
učnega okolja, saj si otroci ob glasbi že samostojno izmišljajo
gibe, gibalna zaporedja, telesne položaje in izvajajo ritmične
vzorce. Napredek je viden tudi pri formiranju kroga in vse daljši
koncentraciji.

za …) in tako še dodatno poglobili znanje s področja matematike. Uspešnejši so pri slušnem zaznavanju in upoštevanju navodil. Ob poslušanju različne slovenske glasbe in glasbe držav
partneric (Turčija, Grčija) spoznavajo raznolikost glasbenih vsebin, ob tem pa krepijo radovednost in veselje do glasbenega
ustvarjanja. Da pa spodbujamo otrokovo željo po plesnih dejavnostih, jim zagotavljamo spodbudno učno okolje, dovolj časa
za eksperimentiranje in ustvarjalno igro.

Lutka motivira otroke pri plesnem izražanju

Ples s tančico

Glasbo in ples tako načrtno povezujemo z lutkami in matematiko. Ugotavljamo namreč, da je matematika povsod okoli
nas, otroci pa potrebujejo stalne matematične spodbude, kot
so simboli in grafični prikazi, liki, različne igrače, zato imajo vse
to ves čas na dosegu v igralnicah. Prav tako jim redno ponujamo matematične didaktične igrače, ki so izdelane iz odpadnega materiala, kajti zavedamo se, da je najprimernejši način
zgodnjega »učenja matematike« pri mlajših otrocih prav igra. Pri
igri v spodbudnem učnem okolju razvijajo matematična izražanja, mišljenja, spretnosti in matematiko doživljajo kot prijetno
izkušnjo, kar so tudi globalni cilji matematike.

Elementarna igra- Živali

Z omogočanjem in vnašanjem dodatnih matematičnih aktivnosti so osvojili tudi razumevanje različnih pojmov ( na, pred,
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Sortiranje ob gibanju

UTRINKI IZ CUDV

Ples z Aladinom

Poleg matematičnih, glasbenih in plesnih aktivnosti pa v obogatitveno dejavnost vnašamo tudi stalno prisotnost lutk. Lutke
so pomembne v otrokovem življenju in pozitivno vplivajo na
razvoj domišljije, samopodobe, samozavesti, ustvarjalnosti, empatije … V povezavi s projektom DHS jih redno izdelujemo
(kača, Aladin …) in s pridom vključujemo v obogatitveno dejavnost.
Pozitivne učinke lutke v povezavi z obogatitveno dejavnostjo
opažamo pri plesnem izražanju, večji samozavesti … Napredek
otrok je opazen na področju verbalne in neverbalne komunikacije, pogosta pa je prisotnost animacije in komunikacije z lutko.
Torej z gotovostjo lahko trdimo, da so matematika, ples, gibanje, igra ter lutke povezani in pomembni za otrokovo ustvarjalnost. Doseženi cilji pa kažejo pozitivne učinke obogatitvene
dejavnosti in posledično projekta tudi v oddelkih od enega do
treh let, zato bomo z obogatitveno dejavnostjo nadaljevali in
vanjo vnašali vedno nove aktivnosti, ki so povezane s projektom Lutka ima dušo. Pomembno pa je, da so otrokom zanimive,
jih motivirajo, vzbujajo potrebo po eksperimentiranju, raziskovanju in jih neizmerno navdušujejo ter razveseljujejo.

Matematična razstava v avli vrtca

Matematične igre

V avli vrtca pa smo pripravili razstavo matematičnih iger, ki smo
jih v oddelkih izdelali sami in so v našem vrtcu močno pripomogli k napredku otrok na vseh področjih, zato vljudno vabljeni v Vrtec Dobrna k ogledu naše matematične razstave.
Zapisala: Mihaela Podrzavnik

»Iz prve roke«
Posvet » IZ PRVE ROKE«, ki ga je CUDV Dobrna kot primer dobre prakse iz tujine prvič organiziral v letu 2014, je bil tudi letos
prvenstveno namenjen uporabnicam in uporabnikom centrov
za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno delovnih centrov
v Sloveniji. Tokrat smo ga na aktualno temo Jaz in deinstitucionalizacija želeli še nadgraditi, ga obogatiti ter vsebinsko še bolj
približati uporabnikom in tokrat tudi strokovni javnosti, z željo
in potrebo po iskanju novih možnosti in drugačnih priložnosti,
ki so dostopne in sprejemljive posamezniku z motnjo v duševnem razvoju.

utrinki iz
CUDV
Uporabnice in uporabnike iz cele Slovenije, ki so vključeni v
omenjene institucije, smo povabili k aktivni udeležbi, v okviru
katere so samostojno ali s pomočjo podpornih oseb pripravili
in predstavili lastne prispevke o svojih pogledih na zastavljeno
tematiko. Podelili so svoje izkušnje, kritične poglede, primere
dobrih praks in spregovorili o dvomih in morebitnih strahovih,
ki izhajajo iz življenja v družbi povezanih z idejo in procesom
deinstitucionalizacije.
Osrednji namen posveta, ki ostaja rdeča nit, je, da ljudje z manj
priložnostmi pridobijo organizirano možnost, da spregovorijo,
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da podajo svoja mnenja in podelijo svoje izkušnje na kongresno organiziran način, so ob tem slišani in uslišani tudi s strani
strokovne javnosti, ki predlaga in pripravlja strokovne podlage
ter jim nudi oporo in podporo v njihovem vsakdanjem življenju.
Glede na to smo, vzporedno s posvetom, v sodelovanju s Skupnostjo varstveno delovnih centrov Slovenije in Socialno zbornico Slovenije, priredili strokovno srečanje direktorjev centrov
za usposabljanje, delo in varstvo in varstveno delovnih centrov
v Sloveniji ter vabljenih gostov, v okviru katerega smo izvedli
okroglo mizo na temo deinstitucionalizacije z naslovom »Pogled strokovnjaka na proces deinstitucionalizacije skozi potrebe oseb z motnjo v duševnem razvoju«. Prisluhnili smo predavanju dr. Damjane Pondelek, strokovnjakinje za krizni in strateški
management z naslovom »V primežu kriznih situacij, afer in drugih hudih zgodb«. Udeležence je seznanila z družbenimi vzroki
in priporočenimi načini delovanja in ukrepanja v kriznih situacijah in drugih hudih zgodbah, kjer sta izpostavljena in prizadeta
organizacija in njeno vodstvo.
Vabilu na strokovno srečanje v okviru posveta »IZ PRVE ROKE«
so se v velikem številu odzvali predstavniki Socialne zbornice
Slovenije, Skupnosti varstveno delovnih centrov, Inštituta RS za
socialno varstvo, Fakultete za socialno delo, Zveze Sožitje, predstavniki MDDSZ in MZ, direktorji socialno varstvenih organizacij,
predstavniki lokalne skupnosti, starši ter drugi vabljeni in priložnostni gostje.
Posvet je potekal 15. 5. 2018 v Termah Dobrna, udeležilo pa se
ga je več kot 160 udeležencev iz celotne Slovenije, kar je preseglo naša pričakovanja in še bolj utrdilo zavedanje, kako pomembni in potrebni so tovrstni dogodki tudi za osebe s posebnimi potrebami. Kot častna gosta in častna govornika sta
se uvodno-otvoritvene prireditve posveta udeležila predsednik
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Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez, in varuhinja človekovih
pravic, gospa Vlasta Nusdorfer.
Cilj posveta, spregovoriti o dobrih in slabih straneh ideje in
procesa deinstitucionalizacije v slovenskem prostoru, skozi oči
uporabnic in uporabnikov centrov za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno delovnih centrov v Sloveniji, je bil več kot
dosežen. Pripravili in izpeljali smo ga z veseljem, veliko mero resnosti in odgovornosti do obravnavanega področja ter ljudi, ki
jih zadeva. Še posebej pa smo ponosni, da smo uspeli podeliti
in združiti glas velikega števila uporabnikov in strokovne javnosti, ob čemer smo uresničevali tudi načelo, nič o uporabnikih
brez uporabnikov.
Breda Božnik,
direktorica CUDV Dobrna

UTRINKI IZ CUDV

Vsaka družina ima svojo zgodbo,
dobrodošli v naši …
Kot je običaj, da v pomladanskih mesecih urejamo okolico svojih domov, smo tudi v CUDV napravili načrt in pričeli z urejanjem
našega neposrednega zunanjega domskega prostora. Prav vsi
smo poprijeli za delo. Hišniki so z uporabniki pograbili zelenice,
prebarvali lesene igralne elemente in pometli tlakovane površine, Boris in veliki fantje so kosili, čistilke prebarvale cvetlične
lončke, Andreja je pripravila krasne cvetlične zasaditve, Jerneja
je uredila senzorni vrt, nabavila zelenje in okrasno belo kamenje
ter na novo zasadila sivko, iz katere pridelujemo brezalkoholni
hišni šampanjec, direktorica je malce pokomandirala, Helena pa
je poskrbela za barvitost zunanjih dekoracij, kjer posebej izstopajo barvna kamnita stopala. Seveda so svojo vlogo odigrale
tudi uporabnice in uporabniki, ki so pri vsem pridno pomagali
in modrovali. Na manj izpostavljeno mesto smo prestavili kontejnerje za smeti in pridobili čudovit prostor za druženje, nov
kamin in vrtne garniture. Že v jeseni smo zasadili nova okrasna
drevesa, ki veselo poganjajo mlade krošnje in skrbno shranili
bogate hortenzije, ki se danes že ponosno bohotijo na našem
dvorišču. Pripravili smo prostor za domsko plažo, letno kavarno
in solarne tuše … No to pa je že nadaljevanje zgodbe, s katero
vam bomo delali skomine v jeseni …
Simon Krajnc,
eko koordinator

Pohod na Gojko nad Frankolovim
Vremenoslovci so napovedali
deževen dan. Skupina PP IV
pa je upajoče zrla v oblake in
modro presodila, da so le-ti
še dovolj visoko, da je ptičje
petje še dovolj živahno … torej posledično dežja še naslednjih nekaj ur ne bo. In smo šli
– Midhad, Kristjan, Sandi, Tim
ter Zlatko, ki je bil desna roka
razredničarki. Zapeljali smo se
do Frankolovega, kjer smo pričeli vzpon.
Takoj zatem, ko smo se poslovili od pločnikov, nas je objela
prebujajoča se pomlad. Še niti

ne utrujeni smo si privoščili prvi postanek ter uživali v
razgledu. Malo naprej sta nas
pozdravili ograjeni ovci, ki sta
si očitno želeli družbe. Ni nas
bilo treba dvakrat prositi, da
smo stopili bližje in postali
njuni sogovorniki. In smo krenili naprej.
V daljavi se je že videla cerkev Sv. Trojice, ki nas je gnala,
da smo hiteli na vrh brez nadaljnjega počitka. Na vrh smo
prišli prijetno zagreti in se je
počitek na klopcah ob cerkvi
prav prilegel. Odlične send-

viče, ki so jih pripravile naše
kuharice, smo zmazali na mah.

Sledilo je prijetno druženje, ki
ga je popestrila skupina zelo
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prijaznih pohodnikov. Sledil je
čas slovesa od novih prijateljev in odpravili smo se nazaj
v dolino. Naš korak je bil hiter
in smo si tako pridobili še nekaj časa za obisk tamkajšnjih
igral. Le-to se je izkazalo za
odlično potezo. Naše rajanje

je namreč opazil tudi domači
župnik. Svoje gostoljubje nam
je izkazal s podarjenimi pomarančami, ki smo jih skupaj
obrali z velikonočnih butar velikank. Polni vtisov smo se odpeljali novim dogodivščinam
naproti.
Neža Benedik,
razredničarka

Čistilna akcija

V PETEK, 13. 4. 2018, SMO V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO
IN VARSTVO DOBRNA ORGANIZIRALI ČISTILNO AKCIJO. ORGANIZATORKA ČISTILNE AKCIJE PA JE BILA NAŠA SOCIJALNA
DELAVKA VESNA. ČISTILNA AKCIJA SE JE ZAČELA OB 10. URI IN
TAKO SMO ZAČELI PRIDNO GRABITI LISTJE, KI SMO GA S SAMOKOLNICO VOZILI NA ODLAGALIŠČE ZA LISTJE IN VEJE TER OSTALE STVARI. KO SMO ČISTILI OKOLICO STAREGA ZAVODA, NAS JE
PRIŠEL POSLIKATI NAŠ FOTOGRAF SIMON. PRIDNO SMO ČISTILI
VSE TJA DO 12.URE, KO JE BILA URA ŽE 12.00 PA NAS JE PRI HIŠKI
ŽE ČAKALA MALICA. ZA MALICO SMO IMELI BUREK IN ŠE RAZNE DRUGE DOBROTE, KI JIH JE Z NOVIM KOMBIJEM DO HIŠKE
PRIPELJALA VESNA. KO SMO POJEDLI MALICO PA SMO SE PO
SKUPINAH ODPRAVILI NA ZAJ V NOV ZAVOD.
ZLATKO,
UPORABNIK
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Igraj se z mano, 11. mednarodni likovni natečaj bodi umetnik - spoznavam svet
V torek zjutraj, 27. marca 2018,
smo se uredili in smo šli na izlet. Odpeljali smo se v Slovenj
Gradec. Ko smo prispeli na cilj,
smo parkirali kombi in smo
šli peš proti centru mesta. Ko
smo prišli do Koroške galerije likovnih umetnosti, smo se
fotografirali pri kipu konja in
kipu koroškega slikarja Jožeta
Tisnikarja. Oskar Kogoj je avtor
bronastega konja, kipar Mirsad Begić pa je avtor kipa Jožeta Tisnikarja. Potem smo šli
z Midhadom in učiteljico Heleno v galerijo. Druga skupina
pa je šla z učiteljico Jernejo po
nakupih.
V galeriji smo bili po skupinah
in se imenovali po različni živalih.

Jaz sem bil v skupini žirafe,
katere smo tudi ustvarjali. Izdelovali smo jih iz kartonskih
tulcev.
Okrepčali smo se z malico ter
postavili razstavo likovnih del
natečaja. Bili smo kustosi za en

dan. Ko smo postavili razstavo,
smo šli na koncert Zlatka s hišnim bendom.
Na koncu koncerta sem tudi
jaz zapel z Zlatkom pesem
Despacito, Midhad pa je veselo plesal z nami. Nato smo se

odpravili proti kombiju in se še
fotografirali pri kipu Gandhija.
Vsi skupaj - nakupovalci in kustosi za en dan smo se polni
lepih vtisov vrnili v naš Center.
Matej Kolar,
uporabnik
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zahvala/obvestila
ZAHVALA
Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.
Za tabo ostala je velika praznina,
a v naših srcih globoka bolečina.
Za vedno nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče,
pradedek

T: 03 426 53 06
F: 03 426 53 10
E: ue.celje@gov.si
www.upravneenote.gov.si/celje/

Ministrstvo za javno upravo
gp.mju@gov.si
Številka:
Datum:

091-12/2018-56 (1203)
30. 5. 2018

Zadeva:
Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov v času poletnih
počitnic
Spoštovani,

MOHORIČ BERNARD iz Brdc nad Dobrno.
4. 8. 1939 - 27. 3. 2018
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, mu v času njegove bolezni stali ob strani, mu
kakorkoli pomagali in ga bodrili.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete maše in izraženo sožalje.
Še posebej iskrena hvala pogrebni službi Usar ter gospodu
župniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi gospodu Tašlerju za ganljive besede slovesa ter pevcem za odpete žalostinke v cerkvi in ob grobu.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči vsi njegovi

obveščamo vas, da bosta Krajevna urada v Vojniku in na
Dobrni, ki delujeta na območju Upravne enote Celje, v času od
1. julija 2018 do 31. avgusta 2018, zaradi nemotenega
zagotavljanja upravnih storitev na sedežu upravne enote v
času poletnih počitnic in dopustov, zaprta.
V tem času si lahko uredite zadeve na sedežu Upravne enote
Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje, oziroma pokličete na telefone:
03 4265 306 ali 03 4265 302.
V pričakovanju razumevanja naših poslovnih odločitev vas lepo
pozdravljamo.
Bojana Frim
vodja Oddelka za upravne
notranje zadeve

Damjan Vrečko
načelnik

Kam oddati odvečne izdelke
V Zbirnem centru Vojnik je od junija dalje Eko kotiček ponovne
uporabe, ki deluje v sodelovanju z Občino Vojnik, Simbio j. p. ter
Centrom ponovne uporabe Vojnik. V času delovnega časa lahko
oddate izdelke, ki jih več ne potrebujete in so še vsaj delno ohranjeni, na primer manjše kose pohištva, male gospodinjske aparate,
računalniško opremo, opremo za dom in prosti čas, oblačila, knjige,
igrače, kolesa, športno opremo – skratka vse, kar se še lahko popravi, je funkcionalno in še vsaj delno uporabno. V CPU Vojnik bodo
izdelke popravili, pripravili za vnovično uporabo in dali naprodaj po
simbolični ceni. S tem dajemo sistemsko podporo krožnemu načinu
ponovne uporabe, kjer z obstoječimi viri ustvarimo več.
Delovni čas Zbirnega centra Vojnik
torek: 15.00-19.00
četrtek: 14.00-19.00 (15. mar.-15. nov.)
četrtek: 14.00-18.00 (16. nov.-14. mar.)
sobota: 8.00-12.00
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Vročiti:
1. Ministrstvo za javno upravo, po e-pošti na naslov:
gp.mju@gov.si
2. Vse upravne enote po e-pošti
3. Oglasna deska in e-portal
4. Občinsko glasilo Vojnik »Ogledalo«, po e-pošti na
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com
5. Občina Vojnik, po e-pošti na naslov: obcina@vojnik.si
6. Občina Dobrna, po e-pošti na naslov:
obcina@dobrna.si

vabila

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si, Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com
SMER POHODA

DATUM

KONTAKT ORGANIZATORJA

Telefon

NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

8. 6. 2018

IRENA ŽAGAVEC

051 367 661

RATITOVEC

24. 6. 2018

JANEZ ŠKOFLEK

041 515 578

JERABICA

JULIJ 2018

PD DOBRNA IN PD VITANJE

KRIŽ - KOROŠKA RINKA

JULIJ 2018

PAVLI ŽUŽEK

JULIJCI S TRIGLAVOM

5. IN 6. 8. 2018

JANEZ ŠKOFLEK,

KORITA TOLMINKE

9. 9. 2018

JANEZ ŠKOFLEK

IZLET OKROGLIH PLANINCEV

23. 9. 2018

031 380 191
PAVLI ŽUŽEK

041 515 578
031 380 191
041 515 578
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PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA

VABI

na 22. tradicionalni
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK
V PETEK, 8. JUNIJA 2018
Odhod izpred občine Dobrna - ob 19. uri
VODNIKI:
PREDVIDEN POVRATEK:
ZAHTEVNOST POTI:
SKUPNA DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
MALICA IN PIJAČA:

Irena – 051 367 661
do zgodnjih jutranjih ur ( približno ob 2. uri zjutraj )
lahka planinska pot
5 – 6 ur
cca 650 m
planinska obutev in oblačila, pohodne palice, SVETILA
v Planinskem domu na Paškem Kozjaku in iz
nahrbtnika

OPIS POTI:
Pot nas bo vodila mimo Term Dobrna do lovske koče na Trojni, od tam pa do koče na Paškem
Kozjaku, kjer bo krajši postanek in okrepčilo.
Vračali se bomo po krožni poti proti Parožu nazaj do Dobrne.
Podrobne informacije pri vodjih izleta. Obširnejši opis bo podan na sami turi.
PRISPEVEK UDELEŽENCEV:
PRIJAVA IN INFORMACIJE:

0
Irena Žagavec

OPOZORILO! Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve
vodnika ter izbor ture prilagoditi svojim zdravstvenim in telesnim
sposobnostim!
Želimo vam varno hojo in lep planinski večer!
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V podjetju iščemo kandidate za delovni mesti

elektrikar - skupinovodja
(vsaj 5 do 7 let delovnih izkušenj)

KV elektrikar energetik
(od 3 do 5 let delovnih izkušenj)

Pričakujemo kandidate s četrto ali peto stopnjo
strokovne izobrazbe, smer Elektrotehnika in
energetika, z delovnimi izkušnjami na področju elektro
vzdrževanja in montaže el. instalacij.
Pričakujemo odgovornega in samoiniciativnega
sodelavca, redoljubnega in zanesljivega, z vozniškim
izpitom B kategorije, ki ga veseli delo v elektrotehniki
in mu vodenje manjše skupine sodelavcev ni tuje.
Delo zajema vzdrževanje poslovnih objektov, občasna
montaža vodenih sistemov razsvetljave in delo v
delavnici na sedežu podjetja.
Nudimo zanimivo, zanesljivo in dinamično delo v
urejenem kolektivu, kjer cenimo dobre strokovne
delavce, z dobrim plačilom.
Prošnje ČIMPREJ pošljite po klasični ali e-pošti:
ETT LIGHTING d.o.o, Dobrna 7, 3204 Dobrna
e-mail info@ett-lighting@com
Dodatne informacije na tel.: 03/ 780 10 70
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KOLEDAR PRIREDITEV JULIJ - SEPTEMBER 2018

KDAJ?
2.
20.00

JULIJ

3.

JULIJ

22.

JULIJ

14.

AVGUST

15.

AVGUST

16.-18.
AVGUST

24.

AVGUST

9.

SEPTEMBER

15.

SEPTEMBER

22.

SEPTEMBER
82

(odvisno
od vremena)
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KONCERT RAANANA YOUTH SYMPHONY (IZRAEL) FESTIVAL EMARS - prost vstop

Ploščad pred Zdraviliškim domom

Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

20.00

VEČER SREDNJEVEŠKIH PLESOV S SKUPINO GALIARDA prost vstop

Caffe & Restaurant May

Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

POLETNA NEDELJA V PARKU

15.00

20.00

pred Zdraviliškim domom in v zdraviliškem parku

Turistično društvo Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer,
041 769 - 684, deu.marija@gmail.com

VEČER SREDNJEVEŠKIH PLESOV S SKUPINO GALIARDA prost vstop

Caffe & Restaurant May

Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

20.00

KONCERT AUCKLAND YOUTH ORCHESTRA (NOVA
ZELANDIJA) - FESTIVAL EMARS - prost vstop

PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM

Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

NOČ POD KOSTANJI

20.00

20.00

Park na Novem Gradu

Društvo za organizacijo prireditev noč pod kostanji,
g. Rok Žerjav, 041 857 442, nocpodkostanji@gmail.com

VEČER KOMORNE GLASBE - FESTIVAL EMARS prost vstop

PLOŠČAD PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM

Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

14.30
9.00

12. MLINARSKA NEDELJA

Dolina mlinov (Kmetija Pungartnik - Vovk)

KUD Dobrna, g. Aleš Štepihar, 031 886 161, ales.stepihar@gmail.com

VSESLOVENSKA ČISTILNA AKCIJA

zaselki občine

ZTŠK Dobrna, ga. Marija Švent, 041 851 523, marija.svent@dobrna.si

TRGATEV PRI STARI TRTI

15.00

Center Dobrne - pri Stari trti

Turistično društvo Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer,
041 769 - 684, deu.marija@gmail.com

Prijazno vabljeni na

PRIREDITVE
OB 20. OBČINSKEM PRAZNIKU V OBČINI DOBRNA:
NOČNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK

8.6.2018 ob 19. uri; zbirno mesto pred občinsko stavbo

POHOD MED VINOGRADI– SMER POHODA LOKOVINA, KLANC
9.6.2018 ob 15. uri; zbirno mesto pri Stari trti na stopnišču v centru Dobrne

OTVORITEV RAZSTAVE: RUŠEVINE – TEMELJI PRIHODNOSTI
13.6.2018 ob 18. uri; v Knjižnici Dobrna

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA S
PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINSKIM NAGRAJENCEM IN
NAJUSPEŠNEJŠIM DEVETOŠOLCEM
15.6.2018, ob 18. uri; v zdraviliški dvorani

MEDRUŠTVENO TEKMOVANJE V BALINANJU
OB OBČINSKEM PRAZNIKU
16.6.2018, ob 14. 30; na balinarskem igrišču

REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL OBČINE DOBRNA IN
GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM TONETA RUSA
16.6.2018, ob 17. uri; na igrišču za Osnovno šolo Dobrna
Veselica se prične ob 20. uri

RAZSTAVA ROČNIH DEL, DOMAČIH DOBROT, ZELIŠČARSTVA,
ZBIRATELJSTVA IN ČEBELARSTVA V OBČINI DOBRNA
17. - 18.6.2018, od 10. do 18. ure; v Zdraviliškem domu

PRVI JOGA FEST NA ŠTAJERSKEM

23.6.2018, od 11. do 16. ure; v Zdraviliškem parku
Informacije o dogodkih v Občini Dobrna najdete na spletnih straneh www.dobrna.si ,
www.ztsk-dobrna.si, ter Facebook profilu Občina Dobrna – Tic Dobrna.
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20

let

Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku Občine Dobrna
vas prijazno vabimo na
slavnostno sejo Občinskega sveta
Občine Dobrna
s kulturnim programom in podelitvijo priznanj
občinskim nagrajencem in najuspešnejšim devetošolcem,
ki bo v petek, 15. junija 2018, ob 18. uri
v dvorani
Zdraviliškega doma na Dobrni.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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