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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Poletje je že za nami in verjetno ste še polni vtisov glede na to, 
kaj vam je prineslo; nekaterim malo morja, vsem veliko vročine, 
kmetom veliko dežja in obilno sadno letino, vinogradnikom nekaj  
težav, vsem pa eno povprečno poletje,  ki je kar hitro minilo tudi 
nam, ki delamo na Občini Dobrna. Zaznamovala so ga precejšnja 
prizadevanja za realizacijo projektov, ki smo jih načrtovali v tem 
mandatnem obdobju. Vseskozi smo pripravljali več  projektov, ker 
v naši državi nikoli ne moreš vedeti, s katerimi bo mogoče  konku-
rirati na razpisih in pridobiti sofinanciranje za izvedbo, pa se nam 
je zgodilo, da smo bili uspešni bolj, kot smo pričakovali.  Iskali smo  
možnosti sofinanciranja za naše projekte na razpisih EU in države, 
lahko bi rekli da celo preveč, ker moramo zagotavljati tudi lastne 
deleže pri vseh projektih, tako da je bilo poletje na Občini Dobrna 
več kot aktivno za vse zaposlene in tudi za druge sodelavce. Naj 
naštejem nekaj večjih pridobitev in projektov, ki so bili izvedeni ozi-
roma se izvajajo v tem letu: 
• izvedba otroških igral in medgeneracijske točke v zdraviliškem 

parku, 
• nakup zemljišč za ureditev športno rekreacijskih površin pri 

Osnovni šoli in Vrtcu Dobrna,  
• nakup zemljišč za ureditev parkirnih prostorov na pokopališču 

Dobrna,
• nabava gospodarskega vozila za režijski obrat, 
• ureditev eko otokov, 
• projekt ureditve otroških igrišč in rekreacijskih površin na obmo-

čju vrtca in šole,
• projekt ureditve parkirnih prostorov na območju pokopališča 

Dobrna,
• projekt ureditve čistilne naprave za vodooskrbni sistem Lan-

šperg, 
• sanacija in obnova vodovoda na območju zdraviliškega parka 

na Dobrni,
• sanacija in obnova vodovoda v središču Dobrne,
• projekt obnove in dograditve vodovoda Brdce ter prevezava 

lokalnih vodovodov na vrtino Brdce, 
• ureditev prometne infrastrukture, krožišča in kolesarskih poti na 

območju križišča Novi Grad, DRSI (2018-2019),
• ureditev prehoda za pešce in javne razsvetljave v centru Dobrne, 
• obnova in preplastitev  dela regionalne ceste R2-429 med OŠ 

Dobrna in Termami Dobrna,
• rekonstrukcija in asfaltiranje  dela javne ceste Blažič – Šteflak, 
• rekonstrukcija in asfaltiranje dela javne ceste Urlčjek - Cicl, do 

odcepa za Kamšak,

• preplastitev lokalne ceste na odseku  Memon – Smrečnik,
• preplastitev lokalne ceste DOBRNA – HUDIČEV GRABEN – 

KRIŠTAJE, odsek Žerjav – Gutenek, 
• sanacija plazu LC 450041 Dobrna – Janškovo selo – Vinska Gora 

(nad CUDV Dobrna),
• sanacija plazu LC 464121 Socka – Vrba – Zavrh (pri Martjaku),
• sanacija plazu na JP 965531 Čreškova – Zavrh (pri Šventu),
• sanacija plazov na regionalni cesti  na Grosovem klancu (DRSI),
• strategija razvoja javne razsvetljave in obnova dela te. 

Skupna vrednost investicij v letu 2018 je cca 1.500.000,00 €, od tega 
zanašajo  pridobljena sredstva na razpisih Evropske unije in iz pro-
računa RS cca 785.000,00 €, sredstva amortizacije cca 234.000,00 € 
in lastna sredstva občine cca 480.000,00 €. Podrobneje bodo pro-
jekti leta 2018 predstavljeni v nadaljevanju tega uvodnika. 

Ob izteku obdobja od 2014 do 2018 je za Dobrno pomembna 
tudi skupna vrednost realiziranih projektov in investicij  v tem 
času, ki znaša nekaj več kot 5.660.000,00 €, pri čemer smo  v tem 
obdobju na razpisih Evropskih razvojnih skladov in resornih mini-
strstev RS uspešno konkurirali z našimi projekti in uspeli pridobiti 
cca 2.758.000,00 € .Iz lastnih sredstev smo zagotovili za investicije 
1.623.000,00 €  ter 1.280.000,00 € amortizacijskih sredstev, kar so 
tudi lastna namenska sredstva.  

Izjemno smo veseli, da se Dobrna tudi sicer spreminja, da so opazna 
prizadevanja drugih investitorjev za razvoj v našem kraju. Kompleks 
vile Ružičke po dolgih letih propadanja in zanemarjenosti dobiva 
z novim lastnikom povsem novo podobo, kar mnogi opazite in 
tudi pohvalite. Tudi sam sem novemu lastniku izjemno hvaležen in 
se mu po tej poti zahvaljujem za njegov čut za kulturno dediščino 
v Dobrni in za vse napore, takšne in drugačne, ki jih vlaga v naš 
prostor. 

Ponosni smo, da znamo v Dobrni skupaj poskrbeti tudi za promocijo 
našega kraja, naše kulture, kulinarike in še česa za zdravje,  telo in 
dušo, kar kažejo mnoge prireditve in dogodki, ki domačinom in 
turistom lepšajo in bogatijo življenje. Ti se v Dobrni skozi vse leto 
odvijajo v organizaciji občine, zavoda za turizem šport in kulturo, 
naših društev, Term Dobrna in drugih organizatorjev. Za vsakega 
se lahko kaj najde. Za občutek je najbolje, da jih na enem mestu 
skupaj predstavimo: 

beseda           župana
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• koncert godbe Dobrna ob 10. obletnici delovanja, 28. 1. 2018, 
(Godba Dobrna), 

• valentinov koncert, 18. 2. 2018, (ženski pevski zbor Korona 
Dobrna), 

• festival zdravja, gibanja in prehrane, 14. 4. 2018 – zdraviliški park  
(Svet 24 in Radio Aktual),

• pomladna nedelja – podelitev priznanj za vina, salame, urejeno 
okolje, 15. 4. 2018, (TD Dobrna, sekcija vinogradnikov), 

• postavitev mlaja, 25. 4. 2018, (PGD Dobrna), 
• kresovanje, 30. 4. 2018, (ZTŠK v  sodelovanju s kmetijo Marovšek), 
• prvomajska budnica po zaselkih, 1. 5. 2018, (Godba Dobrna), 
• cvetlični sejem, 6. 5. 2018, (Turistično društvo Dobrna), 
• Enduro Krokar Dobrna, 6. 5. 2018, mednarodna prireditev, 

(Kolesarsko društvo Krokar). 

Prireditve ob občinskem prazniku:
• nočni pohod na Paški Kozjak, 8. 6. 2018 (Planinsko društvo Do-

brna),
• pohod med vinogradi; smer pohoda Lokovina –  Klanc, 9. 6. 

2018 (TD Dobrna), 
• otvoritev razstave: ruševine – temelji prihodnosti, 13. 6. 2018 

(Knjižnica Celje – enota Dobrna v sodelovanju z društvom 
Arnika in hotelom Triglav), 

• slavnostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna s podelitvijo 
priznanj občinskim nagrajencem in najuspešnejšim devetošol-
cem, 15. 6. 2018 (Občina Dobrna),

• meddruštveno tekmovanje v balinanju ob občinskem prazni-
ku, 16. 6. 2018 (Društvo upokojencev Dobrna),

• regijsko gasilsko tekmovanje za pokal Občine Dobrna in gasil-
ska veselica z ansamblom Toneta Rusa, 16. 6. 2018 (PGD Dobr-
na),

• razstava ročnih del, domačih dobrot, zeliščarstva, zbirateljstva 
in čebelarstva v Občini Dobrna, 17. - 18. 6. 2018 (Društvo upoko-
jencev Dobrna, Čebelarsko društvo Dobrna),

• prvi joga fest na Štajerskem, 23. 6. 2018; (Mateja Kreuh s. p. –  
joga center).

Prireditve Poletje v Dobrni:
• festival Emars (štirje izjemni koncerti klasične glasbe v zdravili-

škem parku), 2. 7. 2018, 3. 7. 2018, 15. 8. 018, 26 .8. 2018 (Terme 
Dobrna),

• turnirji Dobrna Open z veselico s klapo Šufit in ansamblom 
Pika.si, 14. 7.  2018 (Društvo za organizacijo prireditev Noč pod 
kostanji), 

• poletna nedelja v parku, 22. 7. 2018  (TD Dobrna),
• blagoslov  obnovitvenih del  cerkve sv. Jošt na Paškem Kozjaku, 

22. 7. 2018 (župnija Paški Kozjak),
• Noč pod kostanji, 16. 8.-18. 8. 2018, (Društvo za organizacijo pri-

reditev Noč pod kostanji),
• tekmovanje v balinanju ob prireditvi Noč pod kostanji, 17. 8. 

2018 (Društvo upokojencev Dobrna),
• mlinarska nedelja, 9. septembra, (Kulturno umetniško društvo  

Dobrna in TD Vinska Gora).
• Trgatev stare trte, 29. 9. 2018  (TD Dobrna, sekcija vinogradnikov)

Še planirane prireditve v 2018 
• Martinovanje, predvidoma 11. november, (ZTŠK Dobrna, Terme 

Dobrna, TD Dobrna, sekcija vinogradnikov)
• Praznična Dobrna, december 2018 (TD Dobrna in druga društva  

v občini), postavitev jaslic, koncerti
• Praznična predstava za najmlajše z obiskom Božička, december 

2018, (ZTŠK in Občina Dobrna)
• Silvestrovanje na prostem, december 2018, (ZTŠK Dobrna in 

društva)

Veliko je tudi drugih prireditev in dogodkov, ki jih v okviru svojih 
dejavnosti vsako leto izvedejo še JZ Osnovna šola Dobrna,  Vrtec 
Dobrna, CUVD Dobrna, župnija Dobrna, Terme Dobrna, Hotel-
gostilna Triglav in drugi. Za vsakega se lahko kaj najde, za otroke, za 
mlade in za malo manj mlade, za domačine in turiste.   

Iskrena zahvala vsem organizatorjem za to pestro dogajanje, za 
to bogato paleto  predstavitev in promocijo Dobrne, za vse lepe 
trenutke, ki smo jih ob različnih dogodkih in prireditvah deležni. 

Vsako leto in  tudi letos je vezano na našo največjo tradicionalno  
prireditev Noč pod kostanji, ki v Dobrno pripelje preko 3000 obi-
skovalcev, nekaj različnih mnenj, kar ni nič narobe. Za organizacijo 
te osrednje prireditve v naši občini je vsako leto javni razpis, na ka-
terega se pod enakimi pogoji  lahko prijavijo vsa  naša društva, ki bi 
želela sodelovati in prispevati k še večji prepoznavnosti prireditve 
in kraja. 
Kot v Laškem Pivo in cvetje in vse večje prireditve drugod, tudi v 
Dobrni prireditev Noč pod kostanji zahteva nekaj več razumeva-
nja in strpnosti za tako veliko število obiskovalcev in vse kar takšna 
prireditev prinaša, to kar je dobro za Dobrno in njeno promocijo in 
zraven tudi malo manj miru v tistih treh dneh. Iskrena hvala vsem 
za razumevanje in seveda tudi organizatorjem za izvedbo te zah-
tevne tridnevne prireditve.  
 
Spoštovane občanke in občani,
čas hitro beži in izteka se še eno obdobje, v katerem smo z 
razumevanjem in spoštovanjem drug drugega skupaj gradili 
razvoj in podobo naše občine, se srečevali ob različnih priložnostih 
in dogodkih našega vsakdana, ob različnih projektih in nalogah, ko 
smo iskali skupne rešitve za dobrobit skupnosti in vseh naših ljudi. 

Brez vašega sodelovanja in razumevanja za skupno dobro Občina 
Dobrna danes ne bi bila tako uspešna in urejena in na koncu kon-
cev tudi ne tako prijazna turistom in vsem, ki tu živimo. Ta skupni 

BESEDA ŽUPANA
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Cerkev sv. Jošta, najvišje ležeča farna cerkev v Šaleški dolini, se 
nahaja malo pod Špikom, ki je na zahodu najvišji vrh Paškega 
Kozjaka (1108 m. n. v.). Neogotska župnijska cerkev sv. Jošta je iz 
leta 1884, drugače pa je cerkev s krajem povezana od leta 1482. 
Prvotna stavba na tem kraju je bila gotska, a so jo leta 1879 podrli 
in med letoma 1881 in 1883 zgradili cerkev v neogotskem slogu. 
Pravokotni baročni kapeli dajeta cerkvi v tlorisu obliko latinskega 
križa. V osrednji niši velikega oltarja stoji kip sv. Jošta, ki je zavetnik 
romarjev, slepih, domov za ostarele, ladjarjev in pekov ter priproš-
njik za dobro žetev in varovanje žita pred ognjem in živine, proti 
ognju in neurju, proti vročici in kugi. Ob cerkvi stoji tudi baročno 
zasnovano župnišče, stavba nekdanje mežnarije, ki predstavlja 
tipično kozjaško stanovanjsko hišo. Od cerkve vodi pot na Špik, 
kjer lahko uživate ob čudovitem razgledu na vse strani. ( Prepis iz 
spletne strani opisa Paškega Kozjaka)

Zgornji opis Paškega Kozjaka kaže na bogato in pestro zgodovino 
tega območja na severnem delu Celjske kotline. Cerkev sv. Još-
ta leži v Občini Dobrna, na tromeji z Velenjem in Mislinjo kamor 
sega tudi župnija Paški Kozjak, ki jo je po upokojitvi gospoda An-
tona Krnca prevzel naš župnik, g. Milan Strmšek, ki sedaj upravlja 
dve župniji v naši občini. 

Da na Paškem Kozjaku živijo pošteni, kleni, trdni in delovni ljudje, 
se je pokazalo tudi pri obnovi tega izjemnega kulturnega spo-

napredek in sožitje v prostoru opazijo mnogi, ki v Dobrno priha-
jajo, to nam tudi povedo, to kažejo tudi številna priznanja občini, 
ki so priznanja vsem vam, cenjene občanke in občani in vsem, ki 
v Dobrni tako ali drugače soustvarjate in gradite to lepo podobo 
občine, navznoter in navzven. 

Iskreno sem hvaležen vsem, da sem lahko bil vseskozi vaš sopotnik 
na tej uspešni skupni poti, naj bo Dobrna tudi v prihodnje tako po-
vezana, enotna in uspešna, takšnega sodelovanja z vsemi si želim 
tudi v prihodnje. Iskrena hvala.  

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

BESEDA ŽUPANA

Obnovljena cerkev sv. Jošta na Paškem Kozjaku

menika v naši občini - cerkve sv. Jošta na Paškem Kozjaku, ko so si 
skupaj z župnikom, g. Milanom Strmškom, postavili smele cilje, da 
bodo obnovili cerkev v celoti, najprej notranjost in nato, po enem 
letu,  še zunanjost. 

Odveč je zgubljati besede, koliko prostovoljnega dela župljanov 
v vseh treh občinah je bilo opravljenega, koliko dobrotnikov je 
sodelovalo, koliko truda in energije je bilo treba, da ja danes po-
doba tega našega bisera na Paškem Kozjaku tako izjemna in lepa. 

Tudi v imenu Občine Dobrna iskrena hvala vsem za to plemenito,  
veliko opravljeno delo in še posebej našemu župniku, g. Milanu 
Strmšku, ki je zmogel vse tako lepo povezati in v tako kratkem 
času udejanjiti tako smele skupne cilje župnije in vseh, ki živijo na 
tem območju. 

Izjemen obisk domačinov in ljudi od vsepovsod in tudi prisotnost 
našega škofa, dr. Stanislava Lipovška,  kljub tako slabemu vreme-
nu tistega 22. julija kaže,  koliko ljudem od blizu in daleč pomeni 
ta naš Paški Kozjak, ta naša gorska cerkvica, ta naš kulturni spome-
nik, ta naš duhovni hram, to naše posvetno in duhovno stičišče 
na Paškem Kozjaku.       
              

   Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl 
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Častna občanka Občine Dobrna 
Marica Pasarič in njenih 95 let

naši jubilanti

Marica Pasarič je kljub svojim  
častitljivim letom še vedno 
prava, klena Korošica.  Pred 
95 leti se je rodila v  slovenski 
vasici Bistrici v Rožni dolini na 
Koroškem in pred 68 leti prišla 
živet na Dobrno. 

Ob službi v tukajšnjih toplicah 
je kmalu postala strokovni in 
duhovni vodja Folklorne sku-
pine Dobrna, na katero smo 
Dobrnčani zelo ponosni, saj 
tudi danes v kraju ni dogodka 
brez naših folklornih plesal-
cev. Veliko lepih dogodkov in 
trenutkov iz tega obdobja zna 
povedati. Pravi, da se je pri fol-
klorni skupini  našlo veliko pa-
rov, da je takoj ugotovila, kdo 
z eno pleše, gleda pa drugam 
in da je zadevo vedno diskret-
no uredila; kot vodja je kmalu 
določila, da ta in ta skupaj naj-

podkrepi svoje zdravje tudi s 
kakšnim kozarčkom dobrega 
vina. 

Čas je hitro minil in morali smo 
se posloviti od ge. Marice in 
njenih sosedov, s katerimi po-
gosto spijejo kakšno kavico in 
kot pravi naša slavljenka, tudi 

bolje plešeta … pa se je doga-
jalo, … zgodilo in plesalo. Tako 
je teh 68 let hitro minilo, da še 
ni »dolgo«, ko je 15. decembra 
1950, iz Rogaške Slatine, prišla 
na Dobrno

Ko smo našo častno občan-
ko obiskali za njen 95. rojstni 
dan, nas je, kot ona vedno 
zna,  presenetila z  dobro vo-
ljo in iskrivimi domislicami, 
nekaj tudi na svoj račun, tako 
da smeha ni manjkalo, pa še 
kar nekaj koristnih nasvetov in 
priporočil za urejanje zadev v 
naši občini smo dobili, še po-
sebej okoli urejanja pohodnih 
poti, ki jih vsako jutro prehodi, 
da krepi telo in zdravje. Tudi s 
penino je z veseljem nazdra-
vila, čeprav pravi, da je sama 
nikoli ne pije, takole v druž-
bi pa kljub vsemu z veseljem 

kakšno  modro »rečejo«. Po-
slovili smo se z željo, da bi ge. 
Marici zdravje še dolgo tako 
dobro služilo in da bi ji kavice 
v družbi sosedov in njej dragih 
prijale še mnogo let. 

  Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl 

Praznik Občine Dobrna  

Občina Dobrna  je za svoj praznik določila 15. junij, kot začetek 
širitve turizma  ob končanju večjih obnovitvenih del v Toplicah 
Dobrna. Vsako leto je ob občinskem prazniku v Zdraviliški dvo-
rani slavnostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna s kultur-
nim programom in podelitvijo priznanj Občine Dobrna in žu-
panskih priznanj ter priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, 
ki so vsa osnovnošolska leta zaključili  z odličnim uspehom. 
Letos je bil to že dvajseti občinski praznik Občine Dobrna, zato 
je bila prireditev, kot se za tak jubilej spodobi, temu primerno 
obarvana.
Slavnostno sejo je povezovala ga. Alja Tihle Hren, udeležili pa 
so se je, poleg prejemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sve-
ta Občine Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih 
občin, predstavniki društev, organizacij, odborov in komisij ter 
številni občani. 

Slavnostno sejo je s slovensko himno otvorila Godba Dobrna, 
pod vodstvom  kapelnika, g. Mitje Maroška. Nadalje je župan 
Občine Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil večje dosežke v dvaj-
setih letih delovanja občine. Čestital je vsem dobitnikom pri-
znanj, zlatim osnovnošolcem  in občanom Občine Dobrna ob 
prazniku. 
V kulturnem programu so poleg Godbe Dobrna nastopili tudi 
pevci in folklorna skupina Vrtca Dobrna, pod vodstvom Darije 
Fekonja in Denisa Golouha, ki so nas ponovno prijetno prese-
netili s svojo točko. V kulturnem programu sta sodelovali tudi 
dve učenki Glasbene šole Celje, Ana Kovačič in Beatrice Kastelic 
s harfama, ki nastopata pod skupnim imenom Anabel,  mento-
rica prof. Erika Frantar. Sodeloval je tudi Moški pevski zbor KUD 
Dobrna, pod vodstvom zborovodkinje ge. Marine Hrovat Bož-
nik, in Folklorna skupina Dobrna, ki jo vodi  ga. Ida Hrovat.
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Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobr-
na, to je učencem, ki bi bili, če ne bi bil splošni učni uspeh od-
pravljen, vsa leta odlični, in sicer: Anji Rebernik in Lari Felicijan. 
Obema smo zaželeli, da bi  tudi  na srednješolski poti dosegali 
takšne rezultate in uspehe. 

Temu pa je sledil najbolj svečani dogodek te prireditve, podeli-
tev priznanj Občine Dobrna za leto 2018.
NAZIV »ČASTNA OBČANKA OBČINE DOBRNA« je prejela ga. 
Marija Pasarič za njeno življenjsko delo na področju ohranjanja 
ljudskega plesnega izročila, ki ima v okviru ljubiteljske folklorne  
dejavnosti trajen pomen za kulturni  utrip Občine Dobrna.
ZLATI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Čebelarsko društvo 
Dobrna ob 80-letnici delovanja – za pospeševanje in razvoj če-
belarstva v Občini Dobrna in skrb za podmladek, za ozavešča-
nje javnosti o pomenu čebelarstva in varovanja čebel ter ohra-
njanja zdravega okolja.
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejela Godba Dobrna za 
10-letno bogatitev kulturne podobe občine. S svojimi nastopi 
daje slavnostni ton prireditvam v kraju in z gostovanji izven lo-
kalnega okolja promovira Občino Dobrna.
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejela ga. Olga Božnik za 
dolgoletno vpetost v delovanje številnih društev v Občini Do-
brna, za več kot dve desetletji vodenja računovodskih poslov 
v PGD Dobrna in KUD Dobrna, za zgled prostovoljstva in soli-
darnosti pri zagotavljanju varnosti občanov in zaščiti njihovega 
imetja.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejela Ljudska univerza 
Celje za dostopnost izobraževalnih programov vseživljenjske-
ga učenja izven sedeža ustanove in njihovo izvedbo za starejšo 
populacijo Občine Dobrna.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejela sekcija Turistične-
ga društva Dobrna Vinogradniki Dobrne za smelo zastavljene 
cilje v vinogradništvu in kletarjenju ter njihovo realizacijo, kar se 

odraža v bistveno boljši kvaliteti vin, za širjenje kulture pitja vina 
in promocijo Občine Dobrna izven lokalnega okolja.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA so prejeli Oldtimerji Dobr-
na za 20-letno udejstvovanje na športnem področju, ki v lokal-
no skupnost vnaša zgled osebne odgovornosti za zdrav način 
življenja in aktivno koriščenje prostega časa.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2018 SO BILA 
PODELJENA:
G. Jožetu Majerju za osebni prispevek ob ustanavljanju Občine 
Dobrna in konstruktivno sodelovanje v treh mandatih Občin-
skega sveta Občine Dobrna ter odgovorno opravljanje nalog 
podžupana Občine Dobrna.

G. Jerneju Škofleku za izvirno vsebinsko prenovo kmečkega 
doma in ohranjanje stavbne dediščine podeželja, za izjemne 
uspehe na področju inovativnega podjetništva ter osebne an-
gažiranosti v športnih društvih Občine Dobrna.

Vrtcu Dobrna za izjemne uspehe na področju predšolske vz-
goje, za vpetost Vrtca Dobrna v kulturno in družbeno življenje 
Občine Dobrna, za uspešno sodelovanje v mednarodnem pro-
jektu in s tem povezano promocijo turizma Dobrne.

Na koncu slovesnosti so še svetniki in svetnice Občine Dobrna 
čestitali županu za 20-letno uspešno vodenje občine.

Kot se za takšen dogodek spodobi, sta na koncu župan Občine 
Dobrna, g. Martin Brecl, in pooblaščenka župana, ga. Branka Gal, 
zarezala v torto ob 20-letnici delovanja Občine Dobrna. 

Prireditev je slovesno zaključila Godba Dobrna, s pesmijo Gre-
mo na Štajersko, pod vodstvom  g. Mitje Maroška.
     Zdenka Kumer
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Medgeneracijska točka v parku Dobrna  

Človek je celo življenje vpet v medčloveške odnose;
ti so   zanj  socialna mreža, ki pomaga, da uspeva,
ustvarja, napreduje in nudi varnost.
                                          ( J. Ramovš, antropolog )

Način življenja v sodobni družbi, ki jo zaznamuje razpad med-
generacijske povezanosti, ko človek šteje le kolikor je produkti-
ven, vse več pa je individualizma in samozadostnosti, v takem 
družbenem okolju so starejši in slabotni izrinjeni na rob družbe-
nega dogajanja. To vodi v upad kakovosti življenja in socialno 
izključenost.

Urbano okolje, ki zaznava to problematiko, z vzpostavljanjem 
medgeneracijskih točk ustvarja nedeljivo družbeno celoto v 
medsebojni povezanosti, solidarnosti, sožitju.

Medgeneracijska točka v parku Dobrna je osrednji prostor sre-
čevanja vseh starostnih in ranljivih skupin, kjer lahko uresniču-
jejo svoje nematerialne potrebe po sprejetosti, človeški bližini 
in pripadnosti skupnosti. Pod krošnjami 200-letnih parkovnih 

GLASILO OBČINE DOBRNA

dreves, v šumenju bližnjega gozda, ob cvetličnih nasadih se 
človek notranje uravnovesi in spontano odpre za komunikacijo 
z obiskovalci.
Sklopi igral za različne starostne skupine otrok so kraj srečevanj 
mlajše, srednje in starejše generacije, kjer zaživi pretok informa-
cij, izkušenj preteklosti, pridobivanja znanj in veščin sedanjega 
časa ter nudi osnovo za medgeneracijsko vzgojo, za vseživljenj-
sko učenje. 

Motorična igrala, napravi za skupinski fitnes v naravi, naprave za 
razgibavanje starejših, invalidnih in oseb s posebnimi potreba-
mi omogočajo večjo vključenost mladih, žensk in ranljivih sku-
pin ter spodbujajo k zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu. 
Medgeneracijska točka v parku Dobrna je inovativni, trajnostni 
projekt, kakršnega v širšem območju še ni, ki prispeva k dvigu 
kvalitete bivanja. Tu si podajajo roke otroška radoživost, ener-
gija srednje generacije in modrost jeseni življenja, ki v radosti 
bivanja tkejo mavrični most življenjskega optimizma. Spreho-
dite se čezenj tudi vi – občanke, občani in obiskovalci Dobrne. 
Dobrodošli!

Herta Rošer

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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čani ... Ob dogodku so se tako družili predstavniki vseh ranljivih 
skupin in predstavniki različnih generacij, s čimer se je prispeva-
lo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin, kar je glavni 
cilj operacije.

V kulturnem programu so nastopili otroci iz Vrtca Dobrna, Žan 
iz CUDV Dobrna in pevci Društva upokojencev Dobrna. Hvala 
vsem nastopajočim, ki so prijetno popestrili družabni dogodek.
Trak so slavnostno prerezali župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, direktor družbe Terme Dobrna, g. Leon Tomašić, direkto-
rica ZTŠK Dobrna, ga. Marija Švent, predsednik Društva vseživ-
ljenjskega učenja Dobrna, g. Aleš Štepihar, župnik župnije Dobr-
na, g. Milan Strmšek, in predsednik upravnega odbora družbe 
Veplas, d.d., g. Franc Vedenik (predstavnik izvajalca).

Z izvedbo operacije »Medgeneracijska točka v parku Dobrna« 
so izboljšani pogoji za večjo vključenost prepoznanih ranljivih 
skupin, ustvarjena in zagotovljena je priložnost za širšo udelež-
bo ranljivih skupin v družbi. Omogočen je prostor za aktivno 
preživljanje prostega časa, spodbujeno je medgeneracijsko 
povezovanje, urejen je prostor za druženje, izvajanje različnih 
aktivnosti, vadbo; o operaciji je izdelana zloženka ... Na enem 
mestu je 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. Vabljeni!

Urška Vedenik

Občina Dobrna je, v sodelovanju s partnerji (ZTŠK Dobrna, Ter-
me Dobrna, d. d. in Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna), 
v zdraviliškem parku Dobrna uredila medgeneracijsko točko, 
kjer je omogočen kotiček za medgeneracijsko povezovanje, 
druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi oseb vseh starost-
nih in ranljivih skupin.

Medgeneracijska točka vključuje orodja in naprave za različne 
starostne skupine ljudi: igrala za otroke (več starostnih skupin), 
igrala primerna za otroke s posebnimi potrebami, motorična 
igrala, napravi za fitnes v naravi in naprave za kakovostno razgi-
bavanje predvsem starejših, bolnih in invalidnih oseb ter klopi 
in brv za posedanja in druženja. S tem so omogočeni pogoji za 
medgeneracijsko druženje, vadbo, igro … za vse uporabnike.

Vrednost celotnega projekta je 45.668,41 € in je sofinanciran s 
sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 29.332,61 
€.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Medgeneracijsko točko smo uradno predali svojemu name-
nu v sredo, 26. septembra 2018. Poleg otvoritve smo organi-
zirali tudi medgeneracijsko druženje za vse ranljive skupine. 
Otvoritve in druženja so se udeležili predstavniki JVIZ OŠ Dobr-
na, CUDV Dobrna, stanovalci bivalne enote Doma Nine Pokorn 
Grmovje, člani različnih društev iz Dobrne, zdraviliški gostje, ob-

Otvoritev in medgeneracijsko 
druženje na lokaciji 
Medgeneracijske točke v parku 
Dobrna

 

Zaključek PROJEKTA TUR-INFOMAT 
»Inovativno informiranje ranljivih skupin 
v urbanih območjih«
V mesecu septembru je bil v okviru projekta »Inovativno infor-
miranje ranljivih skupin v urbanih področjih« v Zdraviliškem par-
ku na Dobrni postavljen eden od petih Infomatov, ki bo služil 
kot info točka za informiranje. Info točka je prilagojena uporab-
nikom na invalidskih vozičkih. v okviru projekta pa sta bili ob 

točki postavljeni tudi dve klopci.
Cilji operacije so razvoj, testiranje in vzpostavitev mreže turi-
stičnih infomatov, ki bodo 24 ur ponujali informacije o ponudbi 
destinacije. Infomati so postavljeni v urbanih središčih: Dobrna, 
Vitanje, Šentjur, Slovenske Konjice in Zreče.
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Obveščamo vas, da je v poletnih mesecih potekalo letno oce-
njevanja zdraviliških krajev v okviru projekta Moja dežela - lepa 
in gostoljubna 2018. Ocenjevalna komisija, ki je Dobrno obiskala 

Ocenjevanje krajev – projekt Moja dežela lepa in gostoljubna 2018
14. 8. 2018, je pohvalila lepo urejeno okolico, ocvetličenost in 
zadnje pridobitve kraja, ki jih je težko spregledati (unikatne le-
sene hiške v centru, medgeneracijska točka v parku, urejen park 
pri vili Ružička, prehod za pešce v centru Dobrne ter urejene 
poglobitve pločnikov …).

Z veseljem vam sporočamo, da smo v teh dneh prejeli obvestilo 
s Turistične zveze Slovenije, da smo med nominiranci za preje-
mnika priznanja MDLG 2018 v kategoriji zdraviliški kraji. Prizna-
nje bomo prejeli na slavnostni prireditvi, pod pokroviteljstvom 
predsednika države RS, Boruta Pahorja, Moja dežela lepa in go-
stoljubna 2018, ki bo 8. oktobra 2018 v Portorožu.

Prejeto priznanje bo nagrada za naš skupni trud, ki ga z ureja-
njem okolice prispevamo k naši lepi in urejeni Dobrni.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

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 sanacij-
skih elaboratov in projektne dokumentacije, izvedenih javnih 
naročil za izbor izvajalcev in pridobljenih sredstev s strani drža-
ve, je občina pristopila k sanaciji treh plazov, in sicer:
- Sanacija plazu na lokalni cesti LC 464121 Socka – Vrba – Za-

vrh (pri Martjaku)

Odprava posledic škode po naravnih nesrečah 

- Sanacija plazu na lokalni cesti LC 450041 Dobrna – Janško-
vo selo – Vinska Gora (nad CUVD Dobrna)

- Sanacija plazu na javni poti JP 965531 Čreškova – Zavrh 
(pri Šventu)

Sanacija plazu na lokalni cesti LC 464121 Socka – Vrba – 
Zavrh (pri Martjaku)
Na obravnavanem območju se je po obilnem deževju v mese-

komunala 
in okolje

Vodilni partner je Lokalna turistična organizacija Rogla Zreče, 
ZTŠK Dobrna pa je bil partner v projektu poleg še ostalih šestih 
partnerjev iz celotnega območja LAS Od Pohorja do Bohorja. 
Vrednost celotnega projekta je 57.668,96 € in je sofinanciran s 
sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 38.857,17 
€.

ZTŠK Dobrna

Marija Švent



št. 79 / 2018 11

NAŠI JUBILANTI

cu aprilu 2017 dodatno aktiviral zemeljski plaz v dolžini okoli 35 
m. Odlomni rob plazu je bil na brežini 35 m nad cesto, izrivni 
rob plazu pa je bil na brežini 80 m pod cesto.
Sanacija plazu, ki bo predvidoma zaključena konec meseca ok-
tobra, se izvaja s sidrano AB pilotno steno pod levim robom 
vozišča (v dolžini 36,30 m), delno oporo desne brežine s kamni-
to zložbo, izvedbo nove voziščne konstrukcije, sanacijo fekalne 
kanalizacije ter ureditvijo odvodnjavanja površinskih in zalednih 
vod. 
Strošek sanacije plazu pri Martjaku znaša okoli 280.000 €, pri 
čemer je strošek občine 22 % DDV, projektna dokumentacija 
(PZI in PID), strokovni nadzor, varnostni načrt ter koordinator za 
varnost in zdravje pri delu.

Sanacija plazu na lokalni cesti LC 450041 Dobrna – Janško-
vo selo – Vinska Gora (nad CUVD Dobrna)
Plaz se je aktiviral na asfaltnem cestišču v dolžini 20 m v aprilu 
2017 v času močnejših dežnih padavin.
Sanacija plazovitega območja se je izvedla z izvedbo vkopa-
nih kamnitih reber pod cesto (v dolžini 40 m), izvedbo novega 
cestnega nasipa, sanacijo cestišča in ureditvijo odvodnjavanja 
površinskih in zalednih vod. Sanacija cestišča bo predvidoma 
zaključena do konca meseca oktobra.
Strošek sanacije plazu znaša okoli 80.000 €, pri čemer je strošek 
občine 22 % DDV, projektna dokumentacija (PZI in PID), strokov-
ni nadzor, varnostni načrt ter koordinator za varnost in zdravje 
pri delu.

Sanacija plazu na javni poti JP 965531 Čreškova – Zavrh 
(pri Šventu)
Plaz se je aktiviral na dolžini okoli 30 m v času močnih dežnih 
padavin med 17. in 19. septembrom 2010.

V letošnjem letu se je po obilnih snežnih padavinah in hitrem 
taljenju snega območje plazu povečalo. Na asfaltnem vozišču 
se je odlomna razpoka s posedkom vozišča podaljšala v dolžini 
8 m. Zaradi podaljšanja plazu je bila v marca 2018 izvedena no-
velacija projektne dokumentacije.
Sanacija plazu se izvaja s sidrano AB pilotno steno (iz 20 pilotov) 
pod cestiščem, v dolžini 30,50 m. Na bankini bo vgrajena je-
klena varnostna ograja. V sklopu sanacije je bilo potrebno tudi 
začasno prestaviti komunalne, TK in elektro vode. 
Strošek sanacije plazu znaša okoli 100.000 €, pri čemer je strošek 
občine 22 % DDV, projektna dokumentacija (PZI in PID), strokov-
ni nadzor, varnostni načrt ter koordinator za varnost in zdravje 
pri delu.

V mesecu oktobru bo tako uspešno zaključena sanacija treh 
plazov, ki so ogrožali cestno in komunalno infrastrukturo in s 
tem prometno varnost ter domačijo.

Urška Vedenik

Sanacija plazu pri Martjaku v Zavrhu

Sanacija plazu nad CUDV Dobrna

Sanacija plazu pri Šventu v Zavrhu
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Rekonstrukcija, obnova in 
asfaltiranje občinskih cest v letu 
2018 

KOMUNALA IN OKOLJE

Občina Dobrna je z uspešno prijavo na javni poziv Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (po 23. členu Zakona 
o financiranju občin za leto 2018) pridobila povratna in nepo-
vratna sredstva za izvedbo rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje 
cest, v skupni višini 114.034 €. Razlika sredstev za izvedbo pro-
jekta gre iz občinskega proračuna.

Prednost pri asfaltiranju kategoriziranih občinskih cest imajo 
odseki, ki so lastniško urejeni, ki so strmi, ki terjajo ob vsakem 
deževju popravila, asfaltni odseki, ki so zelo dotrajani in tako 
predstavljajo velik strošek pri vzdrževanju.

V sklopu rekonstrukcije, obnove in asfaltiranja občinskih cest v 
letu 2018 so se tako obnovili štirje odseki cest, v skupni dolžini 
okoli 1.100 m, in sicer:
- javna pot JP 965551 BLAŽIČ - H. ŠT. 42 (Blažič – Šteflak),   
- javna pot 964951 BRDCE NAD DOBRNO (Urlčjek - Cicl, do od-

cepa za Kamšak), 
- lokalna cesta LC 464161 DOBRNA - HUDIČEV GRABEN - KRI-

ŠTAJE (preplastitev ceste Memon - Smrečnik) in
- lokalna cesta LC 464161 DOBRNA - HUDIČEV GRABEN - KRI-

ŠTAJE (preplastitev ceste Žerjav - Gutenek).

Asfalterska dela, vključno s pripravo cest in ureditvijo odvod-
njavanja, je izvajalo podjetje Remont NG d. o. o., iz Pirešice. 
Strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo del je izvajal g. Matjaž 
Mernik, direktor podjetja GINS, d. .o. o. iz Vojnika. 

Krajani naselij Vrba in Zavrh nad Dobrno so rezultat skupnih 
prizadevanj slavnostno obeležili z otvoritvijo ceste in s pogo-
stitvijo. 

Hvala vsem občanom in drugim akterjem, ki so kakorkoli pris-
pevali svoj delež pri rekonstrukciji cest.
Z investicijo v obnovo občinskih cest s preplastitvijo asfaltne 
prevleke in ureditvijo odvodnjavanja je občina poskrbela za 
urejeno cestno infrastrukturo, ki bo pripomogla k razvoju na-
selij v občini.

Urška VedenikAsfaltirana cesta Blažič – Šteflak Asfaltirana cesta v Brdcah

Asfaltiranje ceste na relaciji Memon – Smrečnik

Asfaltirana cesta in urejanje bankin na relaciji Žerjav – Gutenek

Prerez traku na otvoritvi ceste Blažič – Šteflak
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KOMUNALA IN OKOLJE

Obnova vodovoda na območju zdraviliškega parka 
na Dobrni

Na območju zdraviliškega parka na Dobrni se izvaja obnova 
vodovodnega sistema, saj je obstoječe vodovodno omrežje 
na določenih odsekih dotrajano in na njem pogosto prihaja do 
okvar.

Izgradnja zajema naslednje vode:
• VOD 1 iz cevi PE100 RC d110 x 10 SDR 11 PN16 v dolžini 64,30 

m,
• VOD 2 iz cevi NL DN 150 C64 VRS v dolžini 204,90 m,
• VOD 3 iz cevi NL DN 80 C100 VRS v dolžini 30,46 m. 

V nadaljevanju prikazujemo situacijo obnove vodovoda.

Skupna dolžina predvidene obnove vodovoda, katere ocenjena 
vrednost znaša okoli 100.000 € brez DDV, je 300 m. Z izvedbo 
projekta bo zagotovljena zanesljiva in varna vodooskrba.

Urška Vedenik

Obnova vodovoda na območju zdraviliškega parka na Dobrni
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KOMUNALA IN OKOLJE

Ureditev parkirnih 
prostorov za potrebe 
pokopališča in cerkve 
Občina Dobrna želi na lokaciji pri pokopališču 
Dobrna oz. natančneje na travniku, severovz-
hodno od pokopališča, izvesti ureditev povr-
šin za parkiranje. Razlog za tovrsten ukrep se 
izkazuje s problemom pomanjkanja parkirišč, 
zlasti v času pogrebov, ko je za to namenjen 
le parkirni prostor neposredno pri pokopa-
lišču oz. vežici pokopališča in malo oddaljen 
parkirni prostor na Dobrni. 

Iz navedenega razloga je občina v tem letu 
odkupila potrebna zemljišča, nato pa pristo-
pila k izdelavi projektne dokumentacije za 
ureditev parkirnih prostorov. Ureditev pro-
stora za parkiranje je predvidena v travnatem 
pobočju z blagim naklonom, v zemljiških par-
celah 1542/1, 1542/12, 1542/14 in 1542/11, vse 
k. o. Dobrna. Predvidenih je 66 novih parkir-
nih mest v terasasti izvedbi. V nadaljevanju je 
prikazana situacija ureditve.

Urška Vedenik

Pohod po sprehajalnih poteh občine za čisto Dobrno 
Občina Dobrna se je 
pridružila pobudi »Oči-
stimo Slovenijo 2018 
– Še zadnjič«. Ker smo 
vsakoletno čistilno akci-
jo po zaselkih izvedli že 
v aprilu, smo se odločili 
na vseslovenski čistilni 
akciji združiti prijetno s 
koristnim in smo tako 

organizirali Pohod po sprehajalnih poteh občine za čisto Do-
brno.
Na zbirnem mestu na Novem gradu smo si v soboto, 15. sep-
tembra 2018, ob 9. uri najprej razdelili rokavice in vrečke. Nato 

pa smo se podali na pohod po sprehajalnih in drugih poteh 
občine in smo sproti pobirali smeti in odložene odpadke ter 
tako poskrbeli, da je naša občina še čistejša in lepša. 

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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KOMUNALA IN OKOLJEKOMUNALA IN OKOLJE
invalidom 
prijazna občina

Invalidom prijazna občina
Vse od leta 2015 Občina Dobrna aktivno sodeluje v projektu 
»Občina po meri invalidov«, ki ga je oblikovala Zveza delovnih 
invalidom Slovenije.
v četrtek, 27. 9. 2018, so nas na Dobrni ponovno obiskali čla-
ni projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije glede 
ugotavljanja uresničevanje akcijskega načrta v letu 2018. Od 
zadnjega srečanja smo prisotnim predstavili nove pridobitve v 
občini, ki so velikega pomena tako za invalide, kot tudi za vse 
občane in obiskovalce za lažje bivanje na Dobrni. Še posebej 
smo izpostavili novo zgrajen prehod za pešce proti pokopa-
lišču, novo medgeneracijsko točko z lesenimi igrali in fitnes na-
pravami ter drugimi napravami za preživljanje prostega časa v 
naravi, novi urejeni povezovalni pešpoti na Novem gradu in ob 
potoku Dobrnica proti vili Ružička, sodelovanje z invalidskimi 
društvi občine in regije … Glede morebitnega prejema listine 
»Občina po meri invalidov« bomo obveščeni v jesenskih mese-
cih. Vsekakor bomo s projektom nadaljevali tudi v prihodnje za 
boljše življenje vseh občanov in obiskovalcev občine. K sodelo-
vanju ste lepo vabljeni tudi posamezniki. Vse informacije o pro-
jektu najdete na spletni strani občine http://www.dobrna.si v 
rubriki Projekti – Izvajanje projekta »Občina po meri invalidov«.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Projekt invalidom prijazna občina 
Občina Dobrna nadaljuje z izvajanjem projekta »Invalidom pri-
jazna občina«. V okviru projekta je bila izvedena:
- sprehajalna pot do nogometnega igrišča in za naselje Loko-

vina, 
- povezava sprehajalne poti od vile Ružičke do Pelicona,
- ureditev prehoda za pešce na regionalni cesti v naselju Do-

brna, v smeri parkirišče – pokopališče in ureditev prehoda za 
pešce na javni poti JP 964951 Dobrna – Vinska Gorica (v sme-
ri lekarna – parkirišče), vključno z ustrezno ureditvijo javne 
razsvetljave,

- medgeneracijska točka v parku Dobrna.

Ker je veliko pešcev hodilo po zelo prometni regionalni cesti 
od križišča za Novi grad do nogometnega igrišča in naselja Lo-
kovina, ki je zaradi gostega prometa dokaj nevarna, je občina 
pristopila k izvedbi sprehajalne poti skozi park. Sprehajalna pot do nogometnega igrišča in za naselje Lokovina
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Zahvaljujemo se lastnikom zemljišč za podana soglasja ter za 
smernice in sodelovanje ZVKD OE Celje.

Poleg navedene sprehajalne poti je režijski obrat uredil tudi 
sprehajalno pot od vile Ružička do Pelicona. Pri tem naj izposta-
vim na novo urejen park pri vili Ružička. Namreč vila Ružička je 
dobila novega lastnika, ki je pokazal svoj čut za urejen prostor.

Zaradi povečane prisotnosti pešcev in njihovih navad pri pre-
hajanju regionalne ceste, zaradi česar je bilo to mesto poten-
cialnih prometnih nesreč, ki jih je mogoče omejiti z ustrezno 
prometno ureditvijo, je občina 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. Izvedena je 
bila tudi nova preplastitev regionalne ceste na relaciji OŠ Dobr-
na – center Dobrna. 

Sprehajalna pot od Vile Ružičke do Pelicona 

Urejena prometna infrastruktura v centru Dobrne

Medgeneracijska točka v parku Dobrna

Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

 

Občina Dobrna je, v sodelovanju s partnerji (ZTŠK Dobrna, Ter-
me Dobrna, d. d. in Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna), 
v zdraviliškem parku Dobrna uredila medgeneracijsko točko, 
kjer je omogočen kotiček za medgeneracijsko povezovanje, 
druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi oseb vseh starost-
nih in ranljivih skupin.

Urška Vedenik

Tradicionalno srečanje invalidov na Kopah
“Na svetu si, da gledaš sonce.
 Na svetu si, da greš za soncem.
 Na svetu si, da sam si sonce in da s sveta odganjaš – sence.”

Ta lepa misel me je zgodaj zjutraj spremljala, ko sem odhajala 
od doma, da pospremim naše člane, ki so se veselili tradicio-
nalnega srečanja invalidov na Kopah. Letos je bil ta dogodek še 
posebej slaven, saj ZDIS praznuje 50-letnico delovanja. 
Letošnje geslo je »Praznujemo preteklost in izboljšujemo  pri-
hodnost«

50 let je za nami in s tem res dolga prehojena pot z enim samim 
ciljem: izboljšati položaj invalidov.

Naše društvo se vseslovenskega srečanja invalidov na Kopah 
udeležuje že vrsto let. Letos smo se že zgodaj zjutraj odpravili 
na pot. Že na avtobusu so člani med seboj klepetali in se pogo-
varjal, na kateri del Kop se bo kdo odpravil. Mnogi so se veselili 
proslave in glasbe, nekateri pa so z veseljem pričakovali prijate-
lje drugih društev, s katerimi se bodo družili.

INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA
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Na avtobusu smo peli in obujali spomine na trenutke, ki smo jih 
preživeli s prijatelji na srečanju.
Hvala spoštovani člani, saj brez vas bi ta dogodek ne bil tako 
lepo  in nepozabno doživet. Hvala organizatorjem in verjamem, 
da bomo vsi šli za soncem in odgnali senco, ki nam kdaj pa kdaj 
zasenči sonce.
Srečno in ob letu spet na veselo druženje!

Dragica Mirnik,

Predsednica MDDI Celje

Na začetku prireditve so nam božale srca ljudske pevke. Prisotne 
je pozdravila predsednica društva Stanka Tamše, ki je tudi »mo-
tor« te prireditve. Slavnostni govornik je bil Vladimir Kukovica, 
direktor fundacije invalidskih organizacij. Prisotne so pozdravili  
župan Mestne občine Slovenj Gradec, Andrej Čas , župan Obči-
ne Mislinja, Bojan Borovnik . Predsednik ZDIS, Drago Novak, je 
prisotne pozdravil in nam čestital ob praznovanju ter poudaril 
pomen delovanja ZDIS in trud za izboljšanje položaja invalidov. 
Sama sem se zahvalila v imenu koordinacije celjske regije Stanki 
Tamše in organizatorjem, ki svoj čas, delo in znanje poklonijo , 
da se imamo vsi lepo, da se družimo in spoznavamo nove pri-
jatelje in z njimi tkemo vezi, ki so še kako potrebne, da lažje 
prenašamo in sprejemamo invalidnost in vsakodnevne tegobe.
Tudi na najstarejše udeležence niso pozabili. Prejeli so spomin-
čke z lepimi željami in ponosni smo, da se tudi starejši invalidi 
radi udeležijo takega srečanje.
Sledila je še sveta maša, ki so se je nekateri prisotni udeležili, 
nekateri pa so sodelovali pri športnih igrah. In naša Marija je 
tudi osvojila prelep spominski pokal. Sledilo je druženje in ples 
ob odlični glasbi, pohodu in petju. 
Dan je kar prehitro minil in verjamem, da bi se imeli še kaj za 
pogovoriti. A žal, treba je bilo zaključiti in se vrniti proti domu. 

INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA

Delavnica kuhanja marelične marmelade
V našem društvu se trudimo izvesti čim več aktivnosti. Članom 
je zelo pomembno druženje . V okviru programa za aktivno živ-
ljenje in delo smo pripravili delavnico «domača marelična mar-
melada«.
Dogovorila sem se z branjevko na tržnici, ki mi je pripravila lepe, 
zrele marelice.
Zbrali smo se v pisarni društva. Tudi napovedane visoke tempe-
rature nas niso odvrnile od namere. Kar nekaj članic in dva člana 
sta se udeležila delavnice. V uvodu smo se seznanili s sadežem 
in recepti, v katerih lahko porabimo marelice. Marelice niso le 
zelo okusne , ampak so pravi zaklad vitaminov. Dobro vplivajo 

na vid, kožo , presnovo, nohte in lase. Marelice so tudi naravni 
diuretik.

Z marmelado se  radi sladkajo tudi astronavti. Uporabili smo 
preprost recept naših babic, le sladkorja smo dodali manj. Delo 
smo si razdelili in ob pogovoru o različnem načinu priprave 
marelične marmelade smo si izmenjali recepte. Napolnili smo 
lepo število kozarčkov. Teh bodo še posebno veseli naši člani, 
ki bodo ob različnih prilikah obdarjeni z njimi. Na delavnici se 
nam je pridružil tudi gospod Emil iz društva upokojencev, ki je 
pomagal kozarčke zapirati. 
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kmetijstvo
Najava izvedbe obveznega individualnega svetovanja na KMG 
vključenih v ukrep KOPOP in EK
Ob vstopu v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KO-
POP) ste se upravičenci zavezali, da boste v prvih treh letih tra-
janja obveznosti najmanj enkrat uporabili storitev svetovanja 
(za KMG, ki ste v KOPOP vstopili v letu 2015, je bilo to obdobje 
podaljšano na štiri leta). 
Prav tako ste se vključeni v ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ob 
vstopu v ukrep obvezali, da boste storitev svetovanja uporabili 
vsaj enkrat v obdobju pet letnega trajanja obveznosti. 
Z javnima naročiloma je bila izvedba teh svetovanj dodeljena 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in KGZS - Kmetijsko goz-
darskim zavodom. 

Svetovanje je za vse vključene v ukrep KOPOP in EK brez-
plačno.

Kmetijski svetovalci pri KGZS so na kmetijskih gospodarstvih 
že pričeli z izvajanjem teh svetovanj in jih morajo v okviru teh 
javnih naročil zaključiti do 31. 12. 2018. Za KMG, ki so vključena 
hkrati v ukrepa KOPOP in EK, je potrebno svetovanje izvesti lo-
čeno za vsak ukrep (ne na isti dan). 

O izvedbi svetovanja na vašem KMG vas bodo obvestili 
kmetijski svetovalci in se z vami dogovorili za termin iz-

Veseli smo bili vsakega, še posebej pa težje pomične članice 
in najmlajšega udeleženca Urbana. Z veseljem pa smo čestitali 
našemu članu  Ljubiši ob praznovanju visokega rojstnega dne 
in mu zaželeli zdravja z željo po ponovnem srečanju.
Malo volje, malo časa je potrebno, da smo zadovoljni, da smo 
srečnejši. Verjamem, da smo v delavnici združili prijetno s korist-

nim. Pogovorili smo se o nadaljnjem delu in druženju, ki je zelo 
pomembno za invalide. Hvala spoštovani člani, da se odzovete 
mojim idejam in volji, ki mi jo prav vi vlivate. Ugotavljamo, da 
nam taka srečanja veliko pomenijo in se tkejo prijateljske vezi.

Dragica Mirnik,

Predsednica MDDI Celje

vedbe svetovanja. Lahko pa se za izvedbo svetovanja pri 
vašem kmetijskem svetovalcu prijavite tudi sami. 
 
Prosimo vas, da za izvedbo svetovanja pripravite vso dokumen-
tacijo povezano z ukrepom KOPOP ali EK (oddane zbirne vlo-
ge, odločbe, morebitni zapisniki o pregledu na kraju samem, 
analize tal in gnojilne načrte, če gnojite z mineralnimi gnojili, 
zapisnik kontrole EK, …), predvsem pa uredite in pripravite evi-
dence, ki se vodijo na KMG, ter osebni dokument.
Kot nosilec/ka imate možnost, da lahko za prisotnost pri indi-
vidualnem svetovanju pooblastite drugo opravilno sposobno 
osebo (pravne osebe lahko pooblastijo zaposlenega na KMG). 
V tem primeru morate podpisati dva izvoda navadnega poo-
blastila, ki ga pooblaščenec obvezno predloži svetovalcu ob 
izvedbi individualnega svetovanja na KMG.

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil se vam 
v primeru, da v času trajanja obveznosti (glejte prvi odstavek) 
ne boste uporabili storitve svetovanja, znesek plačila zniža do 
100%.

Dodatne informacije lahko dobite na vaši izpostavi kmetijske 
svetovalne službe. 
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Med

KMETIJSTVO

Znano je, da med že od nekdaj velja za 
domače zdravilo. O tem govorijo razni 
zapisi starih civilizacij: Egipčanov, Grkov, 
Rimljanov, itd.  vse do dandanes. To po-
trjujejo tudi razne strokovne študije ra-
ziskovalnih ustanov, klinik in bolnišnic, ki 
preizkušajo med tudi pri zdravljenju ran. 
Najbolj pa je poznan kot živilo, ki se upo-
rablja v prehrani, lahko samo kot sladilo ali 
preventiva pri prehladih in večanju imun-
ske odpornosti.

Slovenija je izrazito čebelarska dežela, saj 
se ponaša z bogato čebelarsko tradicijo. 
Slovensko čebelarstvo odlikujejo številni 
čebelarski strokovnjaki, slovensko pode-
želje se ponaša s posebnimi čebelnjaki 
in panjskimi končnicami, katerim v svetu 
ni para. Zaradi naše unikatne konstrukcije 
panja, v katerem čebelarimo v Sloveniji in 
v manjšem obsegu v sosednjih državah, 
ima slovenski med nižjo vsebnost vode, 
kar ga še dodatno odlikuje v kakovosti. 
Odlične naravne danosti omogočajo pri-
delavo najkakovostnejšega medu in bo-
gato pestrost medov glede na geograf-
sko velikost območja pridelave. 

V Sloveniji se proizvajalci hrane zavzema-
mo za to, da kupec prepozna prednosti 
lokalno pridelane hrane. Lokalno pride-
lana hrana v ožjem smislu pomeni hrana 
pridelana v domači ali sosednji občini, 
v malo širšem smislu pa kot hrana, ki je 
pridelana v naši državi. Z nakupom lokal-
no pridelane hrane ne naredimo usluge 
samo domačim pridelovalcem, ampak 
tudi sebi. Naj naštejem samo nekaj pred-
nosti: zmanjšanje onesnaževanja zaradi 
krajših transportnih poti, pomoč lokal-
nemu kmetijstvu, gospodarstvu, manjše 

možnosti pojava alergij na živila, sveža 
hrana, višja hranilna vrednost, kratek rok 
skladiščenja, manj konzervansov, vzpo-
stavljamo nekdaj pomembno vez med 
potrošnikom in proizvajalcem hrane. Od-
ločitev o tem, kaj bomo jedli mi in naši 
otroci, je izključno samo naša.

Slovensko čebelarstvo sodi v sam sve-
tovni vrh, kar nam priznavajo čebelarske 
organizacije po celem svetu. V Sloveniji 
imamo vrhunske proizvajalce čebelarske 
opreme in nemalokrat se zgodi, da ko 
gremo čebelarji na strokovne ekskurzije 
v tujino, vidimo v vzorčnih čebelarstvih 
opremo slovenskih proizvajalcev.

Skrb čebelarja je in mora biti – zagotav-
ljanje kakovostnih živil. Za vsak kozarec 
medu, ki ga čebelarji prodamo ali poda-
rimo smo produktno odgovorni. Dejstvo, 
da v Sloveniji čebelarji veliko damo na 
kakovost, se kaže v tem, da imamo kar 
tri zaščite geografskega poimenovanja 
medu priznane na evropskem nivoju. Ne-
kateri čebelarji v Sloveniji se tako odločajo 
za pridelavo medu po višjih kriterijih, ki 
so nekoliko strožji, kot jih določa že sam 
državni pravilnik o medu. Govorimo o 
medu višje kakovosti, to je Slovenskem 
medu z zaščiteno geografsko označbo in 
o  Kočevskem gozdnem medu in Kraškem 
medu, ki nosita zaščiteno označbo pore-
kla. Shema kakovosti pomeni opredelitev 
posebnih meril in zahtev glede značil-
nosti, postopkov pridelave ali predelave 
kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pri-
delki in izdelki označeni z oznako ene iz-
med shem kakovosti kažejo na posebnost 

ali višjo kakovost proizvoda. Vsak med 
izmed naštetih treh shem kakovosti je 
100% proizveden v Sloveniji. Takšen med 
je izpostavljen tudi dodatnemu nadzoru 
kakovosti. Nekateri čebelarji pa se vključu-
jejo tudi v ekološko pridelavo medu. 

Med višje kakovosti lahko kupite pri čebe-
larjih, ki so vključeni v kakovostne sheme 
in jih najdete  na seznamu, ki je vsem pro-
sto dostopen na spletni strani www.oku-
si-med.si. Na tej spletni strani so na voljo 
tudi dodatne informacije o vseh treh she-
mah kakovosti z opisi raznolikih okusov 
medu, ki jih s skrbnostjo pridelujejo naše 
kranjske sivke in slovenski čebelarji. 

Jejte zdravo, jejte domače.
Matej Mandelj, tajnik ČZS, 

foto: arhiva ČZS
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javni razpisi
Občina Dobrna, Dobrna 19; 3204 Dobrna, na podlagi Odloka o subven-
cioniranju 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 social-
nega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma 
(v nadaljevanju: varovanje na daljavo) občanom Občine Dobrna pod 
pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve social-
nega 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 upravi-
čenec s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije; 

2.  bivajo sami ali bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi svojih obve-
znosti odsotna;  

3.  gre za osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, invalidne osebe ali ose-
be 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 (Ura-
dni 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 Ko-
misija za socialna vprašanja Občine Dobrna na podlagi podatkov iz svo-
jih evidenc glede dodeljevanja socialnih pomoči šibkejšim. 
Občina Dobrna bo zagotavljala subvencijo do izteka 24 mesečnega ob-
dobja, v kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva tudi v spreje-
tem 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 vzposta-
vitev storitve. 
 
5. MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA UPRA-
VIČENCEV 
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 dolo-
čen v odločbi o dodelitvi subvencije, Občino Dobrna pisno obvestiti o 
sklenitvi pogodbe o izvajanju storitve  ter Občini Dobrna podati ustre-
zna dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se bo štelo, da od odobrene 
subvencije odstopajo.  
Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialne-
ga 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 upravi-
čencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz prej-
šnjega 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 prijavne-
ga 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, ozna-
čene s pripisom »Ne odpiraj - subvencija – varovanje na daljavo«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.  
Rok za oddajo vlog je četrtek,  8. 11. 2018, do 12. ure. Za pravočasno 
predložene se štejejo vloge, ki bodo v tajništvo Občine Dobrna 
prispele do 8. 11. 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 ele-
ktronskem 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 pri-
javitelj pozvan k dopolnitvi. Prijavitelji na javni razpis bodo o izidu javne-
ga razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od datuma prejetja 
popolnih prijav. 
 
Številka: 381-0001/2018-17
Datum: 4. 10. 2018
 

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

SPOROČAMO VAM,
 DA BO ORGANIZIRAN PRIKAZ DELOVANJA

STORITVE VAROVANJA NA DALJAVO 
V TOREK, 16. 10. 2018, OB 17. URI
V KULTURNEM DOMU DOBRNA 
(KONFERENČNA DVORANA 1).

Prijazno vabljeni!
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Prebudili smo se v turobno nedeljsko jutro. Napovedi vreme-
noslovcev, da bo deževalo, so se na žalost  uresničile. Kljub sla-
bemu vremenu smo bili polni  pričakovanj in veselja, saj so k 
sveti maši prihajali ljudje od blizu in daleč. Prišel je dan, ko smo 
zopet slavili praznik sv. Jošta in blagoslov prenovljene zunanje 
podobe naše cerkve. 
Pred enim letom smo na tem mestu blagoslovili prenovo notra-
njega dela cerkve in si obljubili, da do drugega leta obnovimo 
še zunanji del. Nihče si ni mislil, da bosta želja in volja tako moč-
ni, da nam bo uspelo. Sedaj stoji pred nami z novo preobleko, 
kot biser lepo,  na kar smo zelo ponosni.
Osrednja slovesnost je bila 22. julija, ko je škof, dr. Stanislav Li-
povšek, opravil blagoslov, pri katerem so bili navzoči tudi du-
hovniki iz sosednih župnij in predstavniki občin.

Naša mala gorska cerkvica je bila napolnjena do zadnjega ko-
tička, kar je dokaz, da zaupanje v Boga ljudem prinaša mir v 
srca in blagoslov družini. Po blagoslovu in končani sveti maši je 
gospod župnik, Milan Strmšek, izročil zahvale vsem sponzorjem 
in botrom, ki so kakorkoli pripomogli k obnovi cerkve sv. Jošta. 
Prav gospod Strmšek je bil tisti, ki nas je navduševal in bil gonil-
na sila pri izvedbi projekta. Zahvaljujemo se mu iz vsega srca.
Po izročenih zahvalah se je nadaljevalo praznično vzdušje in 
druženje pred cerkvijo, kjer so bile pripravljene dobrote. 
Na koncu bi dodala le še to, da je iz vaših darov nastal biser, ki 
smo ga med slovesno mašo blagoslovili.
Zahvaljujemo se  vsem izvajalcem za dobro opravljeno delo ter 
občinam, faranom in ostalim, ki so finančno podprli ta projekt.

Župnija Paški Kozjak

Jelka Rek

dogodki
Blagoslov obnovitvenih del cerkve na Paškem Kozjaku

Na šestem srečanju z lastniki in upravljalci zemljišč
Nedeljsko popoldne 23. junija, ko so lovski rogovi Štajerskih ro-
gistov naznanili začetek srečanja. Srečamo se vsako drugo leto, 
navadno v mesecu juniju. Prireditveni prostor pred Lovsko kočo 
Trojna nad Dobrno, se je hitro polnil. »Pridemo«, so obljubili čla-
nom lovcem, ki so po revirjih raznašali vabila.
Poleg  rogistov so v programu, ki ga je povezovala Mojca Zapo-
nšek, sodelovali še: Kvartet Grče in Ročni možnaristi Lanšperg 
–  Nova Cerkev. 

Navzoče je pozdravil starešina LD Dobrna, tovariš Freitag Miran, 
in predstavil glavne probleme, s katerimi se člani lovci srečuje-
mo pri opravljanju vsakodnevnih nalog v lovišču LD Dobrna, 
ki meri nekaj čez 4000 ha. Največkrat so to škode po divjadi ,v 
glavnem divji prašiči, kjer se člani lovci v sodelovanju z lastniki 
zemljišč trudimo škodo sanirati, če pa to ne gre v celoti, pa tudi 

poravnati v denarju. Vsakoletni plan odvzema divjadi predpisu-
je Zavod za gozdove Slovenije, ki poleg drugega dela v lovišču 
močno zaposluje člane lovce pri njegovi realizaciji. 

V imenu Lovske zveze Slovenije je zbrane pozdravil član Uprav-
nega odbora in strokovni tajnik Savinjsko- Kozjanske Zveze LD 
Celje, tovariš Mastnak. Povedal je, da se LD Dobrna s svojimi 
člani dobro vključuje v voljene organe SKZ LD Celje in pomaga 
pri reševanju nalog, ki jih obravnava in rešuje SKZ lovskih družin 
Celje. 

Opozoril je tudi, da se nam bliža nevarna bolezen, afriška prašič-
ja kuga, ki napada divje prašiče pa tudi domače. Posebno opo-
zorilo  je objavilo tudi glasilo Lovec, ki ga mesečno dobivajo vsi 
člani lovci.
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Da lovska družina dobro sodeluje z lastniki zemljišč, je v svojem 
nagovoru povedal tudi župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl. 
Med številnimi društvi Dobrne je pri društvu upokojencev tudi 
strelska sekcija, ki na strelišču pri lovski koči lahko opravlja tre-
ninge in tekmovanja.

Podeljena so bila tudi priznanja, ki so jih za dobro sodelovanje 
z LD Dobrna prejeli: 
Kvartet Grče; kar nekaj lovskih pesmi smo slišali ob njihovem 
nastopu.
Štajerski rogisti, ki že nekaj let sodelujejo na srečanjih z lastni-
ki zemljišč in družina Pirh, lastniki gostilne in hotela Triglav na 
Dobrni. 

Za dobro počutje na srečanju je skrbel Ansambel EKS. Priprav-
ljen je bil lovski golaž in bogat srečelov. Zahvala pa gre vsem 
donatorjem za pomoč in darila pri izvedbi srečelova.
Lovska koča na Trojni  praznuje letos visoki jubilej, 60-letnico. 

DOGODKI

Začetek programa srečanja so najavili Štajerski rogisti

O delu Lovske družine Dobrna je spregovoril starešina LD Dobrna, tovariš Miran 
Freitag

Stara koča – brunarica na Trojni

Nova koča na Trojni dokončana leta 1989

Zgradili smo jo leta 1958 kot brunarico. Otvoritev je bila 8. sep-
tembra 1958. 

Vremenske razmere in pomanjkanje zaščitnih materialov za im-
pregnacijo so nas prisilili, da smo 1988 pristopili k gradnji nove 
koče v velikosti kot je danes. Na nadmorski višini 630 m ponuja 
vabljivo izletniško točko, ki jo radi obiskujejo planinci, pohodniki 
in turisti nastanjeni na Dobrni. En dan je namenjen za ogled šo-
larjem. Članom lovcem pa služi tudi za razna družinska srečanja. 
Sonce je zašlo, ko smo si segli v roke in obljubili, da se čez dve 
leti ponovno srečamo.

Anton Mogu

Foto: Roman Plevnik in arhiv

LD Dobrna
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Ob 12.  mlinarski nedelji
Lepo vreme je v nedeljo, 9. septembra, 
pripomoglo, da je bilo v Lokovini 36 zelo 
živahno. Pri Pungartnikovih, po domače 
Vovkovih, se je dogajala mlinarska nedelja, 
kulturno-družabna prireditev, ki jo vsako 
drugo nedeljo v septembru organiziramo 
člani KUD Dobrna, TD Vinska Gora in Pu-
ngartnikova kmetija. Letošnja prireditev je 
bila že dvanajsta. Torej smo z organizacijo 
prireditev v dolini mlinov že kar krepko za-
korakali v drugo desetletje. 
Naša druženja nikoli niso bila zgolj zaba-
va in veseljačenje. Vsa leta pa tudi letos je 
mlinarska nedelja imela neko iztočnico, 
povezano z mlinarsko obrtjo. Letos smo 
se odločili, da bo vodilo mlinarske nedelje 
»kruh skozi čas«. Kruh – dobrina, ki je bil 
v časih naših babic in dedkov nekakšen 
sinonim za blagostanje. Če ni bilo kruha 
pri hiši, je to pomenilo pomanjkanje, celo 
lakoto. Danes pa bolj pomeni, da je druži-
na na brezglutenski dieti.
Vendar je vreme samo delček, ki je pripo-
mogel k lepi mlinarski nedelji. Vse ostalo 
so ljudje, ki so sodelovali, Godba  Dobrna, 
Moški pevski zbor KUD Dobrna, Folklorna 
skupina KUD Dobrna, Kvartet Svit, Ženski 
pevski zbor Korona, Ljudske pevke iz Do-
brne, ansambel Vingosi, kvatet Grče, Šta-
jerski rogisti iz sosednje Nove Cerkve… 
Začetek prireditve sta z njenim koncem, 
kot vsa zadnja leta, povezala Ivica Vanov-
šek iz Vinske Gore in Jaro Tašler iz Dobrne.
Tudi ponudba na stojnicah je bila boga-
ta. Našim tradicionalnim gostom CUDV 
Dobrna, gospodu Lugariču, Podeželskim 
ženam, Čebelarstvu Čač, Društvu upo-
kojencev Vinska Gora, Centru za krepitev 
zdravja …,  se je letos pridružila Sabina 
Marovšek z bogato ponudbo medu.
Organizacija in izvedba prireditve temelji 
izključno na prostovoljnem delu organi-
zatorjev. Vsi nastopajoči so nastopili bre-
zplačno. Zadovoljni obiskovalci pa popla-
čajo ves trud in skrbi! Da so ljudje vzeli 
prireditev za svojo, pove zlasti dejstvo, da 

Mlinarsko nedeljo je otvorila Godba Dobrna

Moški pevski zbor KUD Dobrna je zapel pri zgornjem mlinu

Da obiskovalci niso bili lačni, so skrbele tudi članice Društva podeželskih žena Arnika

jo razen nekaj plakatov in osebnih vabil, 
prispevka na radiju, oglašujemo predv-
sem z oglaševanjem od ust do ust. Obi-
skovalec z gorenjskega konca, mi je  po-
vedal, da je za prireditev izvedel od neke 
gospe, ko je bil na naši obali. 

Hvaležni smo tudi pomoči Občine Do-
brna, PGD Dobrna, Društva podeželskih 
žena Arnika in TD Dobrna.

Pripravil Aleš Štepihar, 

predsednik KUD Dobrna
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Kvartet GRČE je že petič zapel na 
sejmu v Bardejovu na Slovaškem

V Slovaškem mestu Bardejov je vsako leto v avgustu osrednja 
prireditev bardejovski  jarmok. Letos je bil že 667. zgodovinski ali 
47. novodobni in traja od četrtka do ponedeljka. Na sejem, na 
katerem je več kot 1000 stojnic, se zgrne velika množica ljudi od 
blizu in daleč iz tega severovzhodnega dela Slovaške. Za obi-
skovalce sejma je dobro poskrbljeno, da so zadovoljni z nakupi, 
vse dni v času sejma pa je omogočena tudi najrazličnejša za-
bava za mlado in staro. Organiziran je pester kulturni program 
z mednarodno udeležbo nastopajočih, kulinarične specialitete, 
na stojnicah pa je bogata izbira najrazličnejših izdelkov, tudi ve-
liko število takšnih, ki jih pri nas na sejmih ne najdeš.  

V imenu kvarteta GRČE se zahvaljujem strokovnemu vodji, g. 
Janezu Koleriču, ki nam je omogočil, da smo lahko že peto leto 
zapored sodelovali na tej veliki prireditvi na Slovaškem. Zahva-
ljujem se tudi Občini Dobrna za pomoč, ki nam jo je nudila, da 
smo lahko našo slovensko pesem predstavili tudi v tujini.

Ivan Krivec 

Kulturni program sejma je sestavljen z različnimi skupinami na-
stopajočih iz Slovaške, Češke, Poljske, Ukrajine, Rusije, Belorusije, 
Srbije, Hrvaške, Madžarske in od leta 2000 dalje tudi iz Slovenije, 
saj sem imel priložnost iz leta v leto raznim slovenskim glasbe-
nikom in skupinam omogočiti nastope. Tako so se predstavile 
folklorne skupine, narodno zabavni ansambli, pop ansambli, 
pihalne zasedbe, pevski kvinteti in kvarteti iz različnih krajev 
Slovenije. 

Že peto leto zapored pa v kulturnem programu bardejovskega 
sejma iz Slovenije sodeluje kvartet GRČE iz Dobrne, ki je deležen 
velike pozornosti organizatorjev in poslušalcev. Nastopi kvarte-
ta so iz leta v leto zelo dobro obiskani. Organizator kulturnega 
programa sejma je letos kvartet GRČE tudi izbral za uradni na-
stop na banketu delegacij partnerskih mest mesta Bardejov, ki 
ga prireja župan mesta. Kvartet pa je zapel tudi v Foto klubu 
mesta Bardejov in v prostorih Poljsko-Slovaškega doma emi-
nentnemu gostu s Poljske, prvaku poljske fotografije. Manjkalo 
pa tudi ni še več priložnostnih nastopov, saj je kvartet v Barde-
jovu že dobro znan in si je v teh letih pridobil veliko prijateljev, 
ki radi prisluhnejo slovenski ljudski in narodno zabavni glasbi. 
Tudi v letošnjem letu je pri kvartetu prišlo do kadrovskih spre-
memb. Novi član je prvi tenorist Žiga Jeseničnik, ki s harmoni-
ko odlično popestri petje vokalne zasedbe. Fantje iz Dobrne so 
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tudi letos v avgustu odlično opravili vse nastope v Bardejovu 
in vrstijo se nova povabila v te oddaljene kraje severovzhodne 
Slovaške. V veliko čast si lahko kvartet šteje uradno povabilo 
župana mesta Bardejov za nastop ob praznovanju 777-letnice 
mesta, ki bo konec septembra 2018.
Pevci kvarteta se že od samega začetka delovanja zares trudijo 
lepo in kvalitetno predstavljati slovensko narodno zabavno in 
ljudsko pesem, še posebej kadar jo ponesejo preko naših meja.
 

Zborovodja  Janez Kolerič

Folklorna skupina KUD Dobrna
To poletje smo folklorniki imeli zelo pestro, saj smo bili pova-
bljeni na kar nekaj nastopov, ki smo se jih  z veseljem udeležili. 
Tako smo morali pridno vaditi še med počitnicami oz. dopusti. 
Pa naj jih naštejem: 
- 15. 6. 2018 nastop na prireditvi ob prazniku Občine Dobrna, 

kjer smo po dolgem času spet zaplesali Vasovalca, ki je av-
torsko delo ge. Marije Pasarič, dolgoletne voditeljice folklor-
ne skupine. Splet je bil s strani občinstva nagrajen z bučnim 
aplavzom.  

- 28. 6. 2018 smo se udeležili 2. maratona folklornih skupin. 
Letošnji prvi nastop je bil v  Kulturnem domu v Velenje, drugi 

pa so se ali pa se še bodo odvijali na različnih lokacijah. Za-
plesali smo splet gorenjskih plesov. Po prireditvi so organiza-
torji pripravili pogostitev, za kar se jim lepo zahvaljujemo.   

- 28. 7. 2018 pa smo bili na Paškem Kozjaku. Z našim nasto-
pom in plesi pred Planinskim domom smo presenetili g. Pe-
tra ob njegovi 60-letnici. Presenečenje je seveda lepo uspelo, 
saj izhaja iz pevske družine, kjer so vedno radi dobre volje. 

- 2.  9.  2018 pa je bil zopet dan 2. maratona folklornih skupin, 
tokrat v Laškem pred hotelom Termana, in sicer ob 11. uri. 
Še prej pa smo vsi nastopajoči folklorniki iz vseh sodelujo-
čih skupin šli v povorki do prireditvenega prostora. Ker pa 
je vmes pričelo deževati, smo se prestavili v avlo hotela, kjer 
smo tudi mi opravili nastop. Zaplesali smo splet gorenjskih 
plesov. Organizatorjem KD A.T. Marija Gradec iz Laškega pa 
se lepo zahvaljujemo za lep sprejem in pogostitev.  
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- 9.  9. 2018  se je v dolini mlinov odvijala 12. mlinarska nede-
lja. Tokrat je bilo vreme zelo naklonjeno, saj so sončni žarki 
pripeljali k domačiji Volkovih lepo število obiskovalcev. Tudi 
mi smo z veseljem odplesali splet štajerskih plesov in tako 
popestrili program, ki so ga pripravili.

 
To so bila skozi poletje poleg vaj naša “delovna “ druženja. Kot 
dela prosto pa smo izbrali sredo, 15. avgust. Ta dan je bila sto-
procentna udeležba na pikniku, kjer smo skupaj proslavili nekaj 

rojstnih dni naših članov, se poveselili, nazdravili in se tudi špor-
tno razgibali. To nam mora  priti v navado! 

Da pa bi bila naša srečanja številčnejša, vas vljudno vabim, da 
se nam pridružite kot plesalka, plesalec ali muzikant. Dobrodo-
šel je vsak, ki ima željo po tovrstnem druženju, ki je rad dobre 
volje, rad pleše, prepeva ali igra na kakšen instrument. Najdi si 
čas in se nam pridruži, da skupaj nadaljujemo, kar so pričeli naši 
predhodniki!

Kontakt: 041 381 550 Ida
Folklorna skupina KUD Dobrna,

Ida Hrovat
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ŽPZ Korona - intenzivne vaje v Poreču

Preteklo leto je bilo za nas pevke Ženskega pevskega zbora Ko-
rona, skupaj z Janom, zelo uspešno. Novo sezono smo začele že 
na koncu meseca avgusta, s tradicionalnimi intenzivnimi vajami 
v Poreču. Tako kot vsako leto smo se v VIRC-u sešle že v petek na 
večerji. Naš zborovodja, Jan Grobelnik, nam je predstavil leto-
šnji pevski program. Moramo priznati, da je za letošnjo sezono 
izbral precej težak program, zato smo z delom pričeli že v petek, 
po večerji. Imamo veliko srečo, da sta v našem zboru dve pevki, 
ki sta vedno pripravljeni pomagati s korepeticijo. 

Obema, Mateji Golčer in Meliti Podgoršek, se zahvaljujemo za  
potrpežljivost. V našem pevskem vikendu pa ni manjkalo sme-
ha, zabave, plesa in veselja. Veliko smo se že naučile, čaka nas pa 
pestro letošnje leto. Želimo si, da nam vse uspe tako, kot smo si 

zadali. »Koronke« smo iz vsega srca hvaležne našemu zborovod-
ji, Janu Grobelniku, ki nam daje veliko znanja in energije. 

Mojca Zaponšek

Aktivnosti Ljudske univerze Celje in 
Društva vseživljenjskega učenja  Dobrna v letu 2018
1. Izobraževanje odraslih v letu 2018
Dobrčani pridno izkoriščajo možnosti, da se tudi na starost učijo 
ali osvežijo že malce pozabljena znanja.  Ljudska univerza Ce-
lje jim je, ob koordinaciji Društva vseživljenjskega učenja Dobrna, 
organizirala obnovitveni tečaj nemškega jezika in delavnice S 
pametnim telefonom po Dobrni. 
Tečaj nemškega jezika je vodil zunanji sodelavec Ljudske uni-
verze Celje, Rok Koštomaj. Udeleženci so imeli priložnost, da ob-
novijo znanje, ki so ga usvojili med šolanjem. Nemščina je bila 
namreč do nedavnega tuj jezik na Osnovni šoli Dobrna.
Poudarek je bil na vzpostavljanju stikov z ljudmi. Dobrna je tu-
ristični kraj in turisti iz nemško govorečih držav predstavljajo 
znaten delež med tujimi gosti. Med svojimi sprehodi po okoli-
ci so običajno prijazni, ampak zelo radovedni in domačini smo 

pogosto pred dilemo: »Kako se že temu reče po nemško?« In 
ravno teh osnovnih komunikacijskih veščin so se udeleženci te-
čaja  učili, jih utrjevali in ponavljali … Prepričan sem, da se bodo 
udeleženci tečaja v prihodnje dosti lažje sporazumevali s tujci 
(tudi roke jih bodo po pogovoru precej manj bolele).
Delavnice S pametnim telefonom po Dobrni je neutrudno 
in z veliko mero potrpežljivosti vodil strokovni delavec Ljudske 
univerze, Stane Žlof. Na delavnicah so se udeleženci seznanjali 
z možnostmi, ki jih nudijo pametni telefoni, saj so vedno znova 
spoznali, da ti niso uporabni le za pogovor in pošiljanje sporočil.
Že uveljavljena oblika izobraževanja v Dobrni so tudi računal-
niške delavnice, ki sem jih za varovance Bivalne enote 6, Doma 
Nine Pokorn, Grmovje, vodil sam. Domačini so se že kar navadili 
na prizor, ko sem otovorjen s tremi prenosnimi računalniki, na 
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čelu skupine 4 − 5 slušateljev strumno mahal proti Kulturne-
mu domu Dobrna. Tam so nas vedno pričakala odprta vrata in 
topla kava, ki nam jo je pripravila prijazna Irena Kugler. Med pi-
tjem kave smo malo povzeli, kaj bomo tisti dan počeli, potem 
pa smo se lotili dela. Skupaj smo reševali težave, ki so za večino 
čisto rutinske, za moje udeležence pa vseeno vedno nekaj no-
vega. 

2.  TVU, Teden vseživljenjskega učenja 2018
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je največji promocijski 
dogodek vseživljenjskega učenja v naši državi. V mesecu maju 
organizacije za izobraževanje odraslih po vsej Sloveniji organizi-
rajo prireditve v počastitev in predvsem promocijo vseživljenj-
skega učenja. 
Ljudska univerza Celje se že nekaj let pojavlja v vlogi regional-
nega koordinatorja prireditev za področje Celja in okolice. Osre-
dnja prireditev je bila Parada učenja – dan učečih se skupnosti, ki 
se je odvijala v sredo, 16. 5. 2018. Na njej smo iz Dobrne sodelo-
vali Društvo podeželskih žena Arnika in Društvo vseživljenjske-
ga učenja Dobrna ter Dobrčanke, članice Društva podeželskih 
žena Meta. 

Poleg tega smo člani Društva podeželskih žena Arnika in Dru-
štva vseživljenjskega učenja Dobrna ob TVU 2018 pripravili v 
Dobrni tri prireditve.
Ob zaključku šolskega leta 2017 – 2018 je Društvo vseživljenj-
skega učenja Dobrna 18. 5. 2018 organiziralo manjšo slovesnost, 
na kateri smo podelili potrdila udeležencem tečaja nemškega 
jezika in skupaj z udeleženci delavnic S pametnim telefonom 
po Dobrni pripravili posvet, ki smo ga naslovili Odrasli si želijo 
nova znanja.
Članice Društva podeželskih žena Arnika iz Dobrne so 24. 5. 
2018 v prostorih CUDV Dobrna pripravile delavnico  peke potice 
za uporabnike pobratenih centrov iz Dobrne in Pulja. 
V aprilu je minilo leto dni sodelovanja med Bivalno enoto 6, 
Doma Nine Pokorn, Grmovje in Društvom  vseživljenjskega 
učenja Dobrna. Obletnico smo 7. 6. 2018 proslavili v Tednu vse-
življenjskega učenja na skupnem druženju v prostorih Bivalne 
enote 6.  
                           
3.  Ljudska univerza Celje je prejela Bronasti grb 

Občine Dobrna
Ljudska univerza Celje nikoli ni bila zgolj celjska, njenih izobra-
ževanj so se od samih začetkov udeleževali tudi ljudje iz drugih 
krajev. Med njimi so bili vseskozi tudi občani Dobrne. Vendar 
je to veljalo predvsem za šolske oblike izobraževanj. Pri nefor-
malnih programih je bilo očitno, da zlasti starejši iz okolice Celja 
težje zmorejo pot v Celje. Zato je ljudska univerza, sledeč načelu 
dostopnosti izobraževanj za vse, počasi pričela z izvajanjem izo-
braževanj in usposabljanj tudi izven sedeža ustanove.
V Dobrni je tako v letu 2009 v sklopu programa Računalniška 
pismenost za odrasle ljudska univerza pričela izvajati tečaje ra-
čunalništva. Od takrat je bila v kraju navzoča vsako leto vsaj z 
enim programom, bodisi s tečajem računalništva bodisi tujega 
jezika. Zadnja leta pa so bili to študijski krožki kot npr. Sodob-
na tehnologija me ne bo povozila ali S pametnim telefonom po S posveta »Odrasli si želijo nova znanja«

Utrinek s skupnega druženja v prostorih Bivalne enote 6, ob TVU 2018 

Z delavnice S pametnim telefonom po Dobrni 
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Dobrni, ki je potekal letos od februarja do aprila. Prav tako so to 
leto  v sklopu programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
- Izzivi podeželja v Dobrni potekale različne oblike izobraževanj 
in usposabljanj.
Da pa bi nadgradili to sodelovanje, se je porajala ideja o usta-
novitvi Društva vseživljenjskega učenja Dobrna. Društvo, ki ga 
sestavljamo domačini, kot del Točke vseživljenjskega učenja 
Ljudske univerze Celje na Dobrni, od januarja 2017 skrbi, da se 
v kraju na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih ve-
dno nekaj dogaja. 
Vse to smo predlagatelji, Društvo podeželskih žena Arnika in 
Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, zapisali v obrazložitvi, 
v kateri smo utemeljevali razloge za podelitev Bronastega grba 
Občine Dobrna Ljudski univerzi Celje, ki je priznanje prejela na 
slovesni seji občinskega sveta, 15. 6. 2018.

Pripravil: Aleš Štepihar

DOGODKI

Ekipa Ljudske univerze Celje z Bronastim grbom. Foto: VREBO

VREBO

Društvo podeželskih žena META v Mraclinu

Mraclin je vaško naselje na Hrvaškem, ki spada pod mesto Veli-
ka Gorica Zagrebške županije. Šteje približno 1200 prebivalcev. 
Značilnost kraja so lesene hiše, ki so še zelo lepo ohranjene. Na 
eni , ki je tudi muzejsko urejena, se je dogajala prireditev »Po 
starinski« na Drevovem gruntu. 

Tja so nas povabile žene iz društva »Anđele Lovrekovič«, v so-
delovanju z g. Ivanom Turnškom iz Celja. Tako smo se kulina-
rično predstavile s starimi jedmi. Naše društvo se je predsta-
vilo s kuhanjem gobove juhe in ajdovih žgancev. Spekle smo 

tudi razne vrste kruha, seveda pa ni manjkala orehova potica. 
Domače žene  so pripravile krompirjeve in koruzne žgance in 
skutine štruklje. Gostje so še bile žene iz Gudovaca, ki so se tudi 
predstavile z lokalnimi jedmi. 

Tako smo potem pogostile obiskovalce, da je vsak lahko po-
skusil, kar je želel. Lepo smo so družili celo popoldne, še slabo 
vreme ni pokvarilo razpoloženja. Vsi smo bili zadovoljni z druže-
njem in si zaželeli ponovnega snidenja.

Silva Krulec
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Vreme bo, če ne lepo, pa grdo
Ratitovec, 1678 m. n. v. / 14. 6. 2018
Vreme bo, če ne lepo, pa grdo ... In smo šli. Ampak se je spreme-
nilo, kot se grdi raček spremeni v laboda –  dežne kapljice kot 
biseri, cvetje umito, razgledi čisti in še  nebesne barve so nam 
imele kaj povedati, ko se je sivina prelivala v modrino. Ni bilo 
prevroče, mrzlo v tem poletju tudi ne, le mokri gojzarji so cmo-
kali, kot mi od ugodja pri domačih kremnih rezinah v lovskem 
domu slikovite in majhne vasice Prtovč, kjer se je čudovita hri-
bovska zgodba začela in končala.
 

Jerebica, 2126 m. n. v. / 29. 7. 2018
Skupaj s  PD Vitanje smo se povzpeli na Jerebico, ki kraljuje med 
Slovenijo in Italijo, med Možnico in Jezersko dolino. Italijani jo 
imenujejo Cima del Lago. Pristopili smo s slovenske strani in 
premagali 1500 m višinske razlike, kar ni mačji kašelj ob tako 
osončeni smeri in sredi poletja. Prvi na cilju je bil desetletni Aljaž 
iz Dobrne. Na cilju so bila naša oblačila premočena, telesa iz-
žeta in naša srca prevzeta. Zaradi zelo lepega vrha z razgledi, 
ki jemljejo dih. Tudi zato, ker smo si preznojene noge umili v 
reki in kar pod mostom razrezali in pojedli tortico v čast trile-
tni slavljenki, hčerki našega vodnika, ki je pritekla z veliko torto, 
naproti ves dan odvzetemu očku. Lepo, preprosto in prisrčno.
   

Triglav 5. in 6.  8.  2018
Letos smo na Triglav vstopali iz Kota. Nad debelim kamnom se 
je del skupine odcepil proti Vrbanovim špicam, ostali  so nada-
ljevali pot proti Staničevi koči, naprej pa celotna skupina  proti 
Kredarici in naslednje jutro ob sončnem vzhodu smo osvajali 
vrh Triglava.
Organizirali smo se res dobro – premik avtomobila v drugo do-

»Sem kot ptica v letu«, je svoje občutke opisala Nina

Gladki vrh, najvišji vrh Ratitovca 1667 m. n. v.

Pot na Ratitovec

Čarobni pogledi z vrha Jerebice



št. 79 / 2018 31

lino, da smo lahko sestopali po drugi poti v Krmo  in drugi od-
miki od skupine tako, da smo nazaj  spoznali še novo pot  čez 
triglavsko Škrbino. Vsak je dobil delček gorske sladkosti, seveda 
s trudom in s pazljivostjo, le eden je dobil bolj kiselkast bonbon, 
ko se je vzpenjal kar z dvema nahrbtnikoma za dobro drugega, 
pomoči potrebnega.
 Vedno bolj so nam gore pri srcu in vedno bolj smo hvaležni za 
vse gorske naravne lepote, za vreme, ki nam dovoli pristop in za 
varno vrnitev v dolino. Vzhičeni, navdušeni in hvaležni smo vsi 
do vrha Triglava in nazaj.

Kobarid in Tolminska korita / 2. 9. 2018
Nismo verjeli vremenarjem in smo si naredili lep izlet k naši naj-
lepši reki Soči. Njena  žlahtna  turkiznost je malo zbledela zaradi 
močnega dežja, toda ta nam je  omogočil mogočnejši in hru-
pnejši pogled na  še bolj izrazito zelen slap Kozjak.
Mokri kamni so bili spolzki, da smo morali biti prav po planinsko 
previdni, ker si po  deževju  nismo želeli še  ledenih kopeli.
Obhodili smo dobršen del Kobarida skozi Tonocov grad  in  po-
klonili smo se  spominu  na 7000 umrlih italijanskih vojakov  ob 
kostnici,  ki jo je dal postaviti Mussolini. 

Ogledali smo si kobari-
ški muzej, ter se odpe-
ljali v Tolmin na ogled 
tolminskih korit.

Neverjetno delo nara-
ve ob sotočju Tolminke 
in Zadlaščice  in verja-
mem, da je prav tu do-
bil navdih za Božansko 
komedijo, Dante Alig-
hieri, italijanski pesnik.

Za Planinsko društvo 

Dobrna,

Jana Škoflek

DOGODKI

Vrh Spodnje Vrbanove špice

Mostički proti slapu Kozjak

Dantejeva jama / Tolminska korita
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mači vinogradniki, pridružili so se tudi vinogradniki Vojnika in 
Žalca. Na ta način krepimo sodelovanje med društvi, izmenjajo 
si informacije in se skupaj poveselijo. Mi obiskovalci pa imamo 
možnost poskusiti vina iz naše regije ne zgolj domačih vinogra-
dnikov, temveč tudi vinogradnike sosednjih občin.

Žal je dež preprečil, da so številni obiskovalci ostali doma in se 
nam niso pridružili. Pa morda v letu 2019, ko bomo pripravili na 
POLETNI NEDELJI kakšno novo zanimivost ali pa ponovili dan s 
starodobniki. 

Marija Deu Vrečer

DOGODKI

Poletna nedelja v parku Dobrna 

Poletje je čas druženja na prostem, čas veselic, čas obiskoval-
cem pokazati  značilnosti kraja.

Tako prireditev prireja Turistično društvo Dobrno ob pomoči so-
financiranja s strani Turistične zveze Slovenije oz. STO Slovenije. 
Letos smo se predstavili z našo novo sekcijo- starodobnikov, 
ki so se uradno registrirali znotraj TD Dobrna. Njihov namen 
je ohranjati stare  avtomobile, motorje, kolesa. Razlog, da se je 
sekcija razvila, so prav gotovo ljudje, ki dolga leta zbirajo, obna-
vljajo in ohranjajo predmete za naslednje generacije. Zaslužni, 
da imamo v Dobrni kaj pokazati, so : Peter Habe, Silvo Memon, 
Irena in Vinko Žagavec, Jože Jošt in številni, ki se na dan prire-
ditve oblečejo v primerna oblačila iz obdobja starodobnika in 
pripeljejo na ogled svojega »konjička«.

Pestro je bilo tudi ob lajnarjih, ki so igrali v parku, na ploščadi 
in pred hotelom Vita. Najraje pa se vsi zadržimo pri stojnicah. 
Letos smo pripravili ponudbo modre frankinje. Ne-le naši do-
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Svetovni festival krompirja 
Člani turističnega društva se radi udeležimo kakšnega druženja, 
kjer je potrebno kaj skuhati. Tako smo sodelovali že v Zrečah pri 
kuhanju gobove juhe, pa pri kuhanju pokrite rihte,  v Vojniku pa 
na trgatvi. 

Največji izziv pa je priprava praženega krompirja na svetovnem 
festivalu praženega krompirja, ki ga vsako leto pripravlja dru-
štvo za ohranjanje praženega krompirja v drugem kraju. Letos 
je bila na vrsti Občina DOBERDOB iz zamejske Slovenije. 

Udeležencev oz. stojnic, ki so pripravljale pražen krompir,  je bilo 
veliko(vsak udeleženec mora pripraviti pražen krompir iz 50 kg 
krompirja). S fotografij lahko razberete, da  se društva in organi-
zacije predstavijo po svojih najboljših močeh, ne- le s krompir-
jem, temveč tudi s kakšno krajevno posebnostjo. 

Letos smo mi iz Dobrne posvetili več pozornosti jabolku, tako 
smo ob krompirju ponudili še jabolčne čežane s hrenom, čili-
jem. 

Ni manjkal niti zavitek iz praženega krompirja, pa pražen krom-
pir pečen v kruhu … Za dobro voljo in razpoloženje smo v Ita-
lijo peljali še »FUŠARJE«, ki so imeli priložnost nastopiti na odru 
pred številno množico, ki je obiskala festival. 

Na festivalu sodelujemo z namenom, da bomo okoli leta 2020 
to prireditev imeli možnost izpeljati tudi v Dobrni, seveda če bo 
občina za to obliko promocije kraja. 

Marija Deu Vrečer
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Starodobniki iz Dobrne

V OKVIRU TURISTIČNEGA DRUŠTVA DO-
BRNA JE BILA LETOS USTANOVLJENA  
SEKCIJA STARODOBNIKOV, KI ZDRUŽUJE 
LJUBITELJE STARIH AVTOMOBILOV, MO-
TORJEV IN KOLES. 
Predstavljamo se z vozili iz časov mladosti 
naših staršev in starih staršev. V naši vrsti 
imamo mednarodno priznanega zbira-
telja avtomobilov, motorjev in starih de-
lovnih koles, Petra Habeta iz Lokovine, z 
nami je ljubitelj  starih avtomobilov Silvo 
Memon, z nami je zbiratelj starin in lajnar 
Jože Jošt, ki rad popestri naša srečanja z 
atraktivno vožnjo na kolesu velikanu, ime-
novanem velociped, za posebno vzdušje 
pa poskrbi še z igranjem na lajno. V sku-
pini imamo še zeliščarke, fotografe, za-
bavljače z ustno harmoniko, ponosni pa 
smo tudi na naš podmladek. 
Kot ljubitelji obujanja starih običajev se 
radi predstavimo na poletnih prireditvah 
na Dobrni, udeležujemo pa se tudi sre-
čanj starodobnikov po vsej Sloveniji, saj 
so trenutki, ko se vrnemo v preteklost in 
obujamo našo kulturno dediščino nepo-
zabni tako za nas kot tudi za obiskovalce.
Moramo se pohvaliti še s prepoznavnimi 
majčkami, ki jih radi oblečemo ob prire-
ditvah. Tudi vi si jih lahko nabavite v pi-
sarni Turističnega društva Dobrna in tako 
postanete naš podpornik in del zgodbe 
Starodobnikov Dobrne. 

Predsednica sekcije starodobnikov Dobrne,

Irena Žagavec
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Pregled dejavnosti PGD Dobrna 
Spoštovane občanke in občani, kot običajno vas želimo tudi 
v tej števili občinskega glasila DOBRČAN na kratko seznaniti z 
aktivnostmi in opravljenim delom društva v zadnjem obdo-
bju. Kljub temu da je bil to čas dopustov in počitnikovanja, v 
društvu nismo imeli časa za  mirovanje. Zastavljene naloge in 
cilji nam narekujejo delo, ki ga ni mogoče opustiti ali preloži-
ti. V tem obdobju se je tudi tokrat stalnim nalogam oziroma 
osnovni dejavnosti društva največ pozornosti, časa in aktiv-
nosti namenilo tekmovanjem, ki jih razpišejo in organizirajo 
gasilska društva in gasilske zveze v bližnji in širši okolici. Na 
tekmovanjih so sodelovale ekipe v vseh kategorijah, gasilska 
mladina ter članice in člani, tako v moški kot tudi v ženski kon-
kurenci. Nekaj več pozornosti je bilo namenjeno tudi izobra-
ževanju gasilske mladine in članom, ki so obiskovali tečaj za 
operativnega gasilca, o čemer pa je nekaj več napisanega v 
posebnem članku. Dela in aktivnosti nam v društvu zagotovo 
nikoli ne zmanjka, zato jih je v tem kratkem članku tudi težko 
v celoti opisati.        
Toliko za uvod v ta članek, nekoliko podrobneje pa v kronolo-
škem pregledu, ki ga vsebinsko dopolnjujejo priložene foto-
grafije, ki včasih povedo več kot pa še tako dober tekst.
 
V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju poleg osnovnih 
dejavnosti izvajali še naslednje pomembnejše aktivnosti: 

  2. 6. 2018 – je 34 tečajnikov uspešno opravilo zaključni te-
oretični in praktični del izpita za operativnega gasilca. Vsem 
tečajnikom iskrene čestitke!  

  2. 6. 2018 – se je ekipa mladink udeležila pokalnega tekmo-
vanja za gasilsko mladino celjske regije v Škofji vasi in dose-
gle I. mesto. 

   9. 6. 2018 – je v Radljah ob Dravi potekalo prvo izbirno mla-
dinsko tekmovanje za Gasilsko olimpijado 2018, na katerem 
je sodelovala ekipa naših mladink.   

DOGODKI
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  10. 6. 2018 – je skupina gasilcev pomagala pri odpravljanju 
posledic hudega neurja s točo, ki je prizadelo širše območje 
Občine Črnomelj. Predstavniki občine, gasilcev, civilne zašči-
te in občani se najlepše zahvaljujejo za vso pomoč, ki so je 
bili deležni. 

  10. 6. 2018 – je v Vojniku potekalo tekmovanje v gasilski ori-
entaciji za gasilsko mladino GZ Vojnik-Dobrna. Tekmovale so 
štiri ekipe iz našega društva in dosegli zelo dobre rezultate I., 
II, IV. In VI. mesto. Čestitamo! 

  12. 6. 2018 – je skupina gasilcev nudila pomoč pri prenosu 
poškodovane osebe.  

  16. 6. 2018 – je v popoldanskem času potekalo tradicio-
nalno gasilsko tekmovanje ženskih in moških ekip za pokal 
Občine Dobrna. Tekmovanja se je udeležilo 14 moških in 2 
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ženski ekipi. Zmagali sta ekipa Socke v ženski in ekipa Dobja 
v moški konkurenci ter s tem tudi vsaj za eno leto osvojili 
prehodni pokal Občine Dobrna. Po zaključku tekmovanja je 
sledila še gasilska veselica »Gasilska noč s Tonetom RUSOM«. 
Vsem gasilkam in gasilcem, ki ste kakor koli pomagali pri tem, 
iskrena in najlepša hvala. 

  29. 6. 2018 – je bilo s strani centra za obveščanje posredova-
no sporočilo, da se kadi iz zapuščene hiše v bližini gasilskega 
doma. Ekipa gasilcev je preverila stanje ter ugotovila, da ne 
gre za požar, saj je dim nastal pri običajnem kurjenju v kurilni 
napravi.  

  13. 7. 2018 – je bila po obvestilu regijskega centra za obve-
ščanje opravljena intervencija na Klancu, kjer je zagorela bru-
narica z delavnico in čebelnjakom. Leseni objekt je v celoti 
pogorel skupaj z orodjem in opremo. 

  21. 7. 2018 – je skupina gasilk in gasilcev s tradicionalnimi 
gasilskimi vodnimi curki simbolično obeležila zakonsko zve-
zo naših članov Natalije in Marka  ter jima zaželela veliko sre-
če na njuni skupni življenjski poti. 
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  28. 7. 2018 – so nas obiskali gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Maribor- mesto ter si ogledali naše gasilske prostore 
in opremo, predvsem pa jih je zanimala gasilska dediščina v 
razstavnem paviljonu. Izrazili so zelo pohvalne besede, kajti 
za gasilsko dediščino je potrebno skrbeti in jo ohranjati tudi 
za naše zanamce. 

  28. 7. 2018 – smo pričeli s postavitvijo pomožnega lese-
nega objekta na ribniku, ki bo namenjen priročni kuhinji za 
potrebe tekmovanj in raznih srečanj. Objekt je bil v mesecu 
septembru pokrit s strešno kritino. Hvala za vašo pomoč pri 
realizaciji tega projekta. 

  28. 7. 2018 – je bil za tečajnike, ki so opravili tečaj za opera-
tivnega gasilca, organiziran zaključni izlet z obiskom gasilcev 
Javnega zavoda Gasilska brigada  Koper in podelitvijo potrdil 
in gasilskih činov. O tem dogodku je nekaj več napisanega v 
posebnem članku GZ Vojnik-Dobrna.

 5. 8. 2018 – prvo nedeljo v avgustu smo gasilci očistili žle-
bove na gasilskem domu, v katerih se je nabralo kar veliko 
drobnih ostankov razpadajoče strešne kritine, ki jo bo nujno 
potrebno zamenjati v bližnji prihodnosti. 
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 6. 8. 2018 – nas je obiskala skupina veterank in veteranov iz 
Prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Dravi. Po ogle-
du gasilskega doma, opreme in paviljona gasilske dediščine 
je bila izražena želja, da tudi mi obiščemo njihovo društvo in 
to bomo ob priliki z velikim veseljem tudi storili.   

  24. do 28. 8. 2018 – je bilo za gasilsko mladino GZ Vojnik-
Dobrna organizirano letovanje na Debelem Rtiču. Iz naše-
ga društva se je letovanja udeležilo 11 pionirk in pionirjev. 
V času letovanja so potekala razna izobraževanja s področja 
gasilstva, ki mladim še kako koristilo pri njihovem nadaljnjem 
delu v društvu.

  9. 9. 2018 – je na območju Rečice pri Laškem potekalo re-
gijsko tekmovanje v gasilski orientaciji celjske regije za leto 
2018. Na tekmovanju so sodelovale tudi ekipe gasilske mla-
dine iz našega društva, ki pa so dosegle povprečne rezultate. 
Tekmovanje je potekalo na dokaj težkem in zahtevnem tere-
nu, ki so mu bile stežka kos le najboljše ekipe.  

Letošnje poletje so zaznamovale tudi prav posebne gasilske in-
tervencije, ki jih v prejšnjih letih nismo bili vajeni. Namreč doži-
veli smo pravo invazijo sršenov, ki so se naselili v razne objekte 
na našem območju. Takšnih nevarnih in dokaj zahtevnih inter-
vencij z odstranitvijo in uničenjem sršenjih gnezd je bilo kar 6 in 
vse so bile uspešno realizirane brez večjih posledic.   
Omenil bi še to, da smo v tem zadnjem obdobju obiskali kar 
nekaj slavljencev, ki so praznovali svoj okrogli življenjski jubilej. 
Ob tej priliki bi še enkrat vsem in vsakemu posebej v svojem 
in v imenu društva izrekel iskrene čestitke z najlepšimi željami, 
predvsem pa še na mnoga leta.
Za konec tega kronološkega pregleda vas želim seznaniti še s 
podatki o tem, kje vse so sodelovale naše ekipe na različnih tek-
movanjih, ki so potekala v obdobju od začetka meseca junija pa 
vse do prve polovice meseca septembra. Ti podatki zagotovo 
povedo največ o tem, kako aktivno je društvo na tekmovalnem 
področju. 
Ekipe so tekmovale v: Škofji vasi, Pirešici, Frankolovem, Vojniku, 
Vitanju, Radljah ob Dravi, Dobju, Trnovljah, Stranicah, Novi Cer-
kvi, Lembergu, Zrečah, Veliki Pirešici, Sv. Lovrencu, Zabukovici, 
Latkovi vasi, Gotovljah, Planini pri Sevnici, Rečici pri Laškem in 
Socki.  

Vodstvo društva vsem ekipam, ki so sodelovale na različ-
nih tekmovanjih v letu 2018 izreka čestitke za dosežene 
rezultate in zahvalo za vložen čas in trud, ki ga namenjate 
za vaje in tekmovanja.

Pred nami je mesec oktober, mesec požarne varnosti in v tem 
času lahko pričakujete povečano aktivnost gasilcev v kraju. Tako 
bo tudi 21. oktobra, ko bo na območju Občine Dobrna potekala 
skupna gasilska vaja GZ Vojnik-Dobrna. 
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Nosilna tematika letošnjega meseca 
varstva pred požari je namenjena 
številki za klic v sili 112. Slovenija je 
številko 112 uvedla že leta 1997 kot 
druga država v Evropi. Delovanje 
ter storitve številke 112 so predpi-
sane z direktivo Evropske unije. Vsi 
klici na številko za klic v sili 112 so 
brezplačni, nanjo pa lahko pokliče-
mo s stacionarnega ali mobilnega 
telefona oziroma pošljemo kratko 

sporočilo (SMS). Vsakodnevna praksa pa kaže, da so ljudje, kljub 
enaindvajset letni uporabi in stalni promociji številke, še vedno 
premalo osveščeni in poučeni o možnosti uporabe številke za 
klic v sili. Zato bomo ob letošnjem mesecu požarne varnosti 
občane osveščali tudi o pomenu poznavanja in pravilni upora-
bi številke 112 za uspešno in pravočasno aktiviranje gasilcev in 
drugih reševalnih enot, ki jih občani kličejo na pomoč ob poža-
rih in drugih nesrečah. Slika: Številka - klic v sili

Na pomoč!
       Tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik

GZ Vojnik – Dobrna uspešno izvedla »Tečaj za operativnega gasilca«
V prostovoljnih gasilskih društvih GZ Voj-
nik – Dobrna se je pojavila potreba po 
usposabljanju pripravnikov za operativ-
nega gasilca. 
Tako je poveljnik GZ Vojnik – Dobrna, Ivan 
Jezernik, odredil, da se tečaj organizacij-
sko in strokovno izpelje po smernicah in 
programu, ki ga je izdala GZ Slovenije. 
Za vodjo tečaja je določil Bredo Verbo-
všek in za njenega pomočnika Stanislava 
Božnika. Po vneseni potrebi in razpisu 
programa v spletni aplikaciji VULKAN, 
sta se v zimskem času pričela izvajati dva 
vzporedna tečaja, saj je bilo prijavljenih 
gasilcev za dva tečaja iz vseh društev 
GZ Vojnik-Dobrna. Obsežno teoretično 
in praktično usposabljanje je potekalo v 
prostorih PGD Dobrna in OŠ Dobrna ter 
na širšem območju Občine Dobrna, in si-
cer od februarja do junija 2018.
Po uspešnem teoretičnem usposabljanju 
in preverjanju znanja smo pričeli z obve-
znimi  praktičnimi vajami na pripravljenih 
poligonih in opuščenih stavbah. V času 
praktičnih vaj se je število tečajnikov 
zmanjšalo, tako da je na koncu imelo 34 
tečajnikov izpolnjene pogoje za pristop 
h  končnemu  izpitu. 
Tako je 34 tečajnikov, dne 2. 6. 2018, 
uspešno opravilo zaključni teoretični 
in praktični izpit pred izpitno komisijo, 

ki jo je določila GZ Slovenije. Po posre-
dovanju obvezne dokumentacije na GZ 
Slovenije sta se tečaja lahko zaključila. Za 
tečajnike smo pridobili potrdila in čine za 
napredovanje.
Hoteli smo, da se podelitev potrdil in 
činov opravi na dostojen način. Odlo-
čili smo se, da tečajnike odpeljemo na 
zaključni izlet, na obisk gasilcem in na 
slavnostno podelitev s kosilom. Odpeljali 
smo jih v Koper in obiskali poklicne ga-
silce v Javnem zavodu Gasilska brigada 
Koper. Nato smo v Strunjanu v hotelu 
Solinera imeli kosilo in slavnostno po-
delitev napredovanj tečajnikom. Nakar 
je sledilo prosto druženje in uživanje na 
morski obali. Poleg tečajnikov so se izleta 

udeležili tudi  predavatelji in vodstvo GZ 
Vojnik – Dobrna.
Na zaključni izlet smo odšli 28. 7. 2018 in 
je potekal v zelo prijetnem vzdušju, za 
kar znamo gasilci vedno dobro poskrbe-
ti.
V imenu GZ Vojnik – Dobrna vsem tečaj-
nikom še enkrat čestitam za uspešna na-
predovanja v društvih z željo, da bodo v 
svojih matičnih gasilskih društvih dobra 
strokovna, organizacijska in tovariška po-
moč. 
Brez »gasilske slike« pa ni dogajanja med 
gasilci!
Na pomoč! 

Pripravila: Breda Verbovšek 

Foto: Ivan Jezernik



št. 79 / 2018 41

DOGODKI

O dejavnosti DU Dobrna – september 2018                                                     
Spoštovane upokojenke, upokojenci, članice in člani društva 
upokojencev. Čas počitnic in dopustov je za nami, naši vnuki so 
že pričeli z novim šolskim letom, mi pa smo v zadnjem obdobju 
kljub počitnicam uspeli realizirati del našega programa. 

V sklopu praznika Občine Dobrna smo skupaj s čebelarskim dru-
štvom organizirali že tradicionalno razstavo v Zdraviliškem domu. 
Zato se zahvaljujem vsem razstavljavcem in razstavljavkam, ki ste 
sodelovali in pripomogli k temu projektu, da je tako lepo uspel. 

Hvala tudi Občini Dobrna in županu, g. Martinu Breclu, osnovni 
šoli in vzgojiteljici, ge. Mateji Kos, z otroki iz vrtca ter upokojen-
ski pevski skupini za lep uvodni kulturni program. 

Hvala Termam Dobrna in g. Andreju Klanjšku za prostor, ki ga 
vsako leto namenijo za razstavo. Hvala g. Alojzu Podvršniku iz 
Galicije, ki vsako leto tako bogato popestri razstavni prostor 
s svojimi čudovitimi izdelki. Seveda pa gre velika zahvala tudi 
vam, spoštovani člani upravnega odbora, za ves vaš trud, ki ste 
ga vložili v priprave in realizacijo razstave, kajti brez vas in vaše 
pomoči nam zagotovo ne bi uspelo pripraviti tako lepe in zani-
mive razstave. 

V mesecu juliju smo organizirali in izpeljali izlet na Slivniško Po-
horje, ki se ga je udeležilo veliko število članov društva. Moram 
reči, da smo imeli zelo lep sprejem na Andrejevem domu - Pajk. 
Po okrepčilu s toplo malico nas je njihov vodič popeljal med 
znamenitosti tega dela Pohorja. Po lepem sprehodu in uživanju 
v tej neokrnjeni naravi smo imeli na Andrejevem domu piknik in 
prijetno druženje. Naši pevci so zapeli kar nekaj pesmi in ta čas 
namenili svojim vajam, g. Stanko Cvikl pa je s harmoniko marsi-
koga pritegnil na plesišče. Tudi družabnih iger ni manjkalo, saj 
smo se pomerili med sabo v različnih disciplinah tekmovalnega 
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značaja, najboljšim pa so bile podeljene še simbolično nagrade. 
A kaj, ko je vse lepo hitro mine in že se je bilo treba posloviti od 
prijaznih domačinov in se podati proti domu. Za lepo organiza-
cijo se zahvaljujem ge. Marjani Aubreht Medved, Prostovoljne-
mu gasilskemu društvu Dobrna pa za dodatni prevoz.   

Jubilanti:
Obiskali in izkazali smo vso pozornost tudi našim spoštovanim 
jubilantom. Tako smo 26. avgusta obiskali gospo Rozalijo Repas, 
ki je slavila okrogli jubilej 80 let. Obilo zdravja in vsega dobre-
ga smo ji zaželeli, predvsem pa še na mnoga leta. Ob kavici je 
stekel prijeten pogovor o pretečenem času. Na koncu smo naz-
dravili še s kozarčkom odlične modre frankinje, ki jo  prideluje 
njen sin Boris. 

Gospe Rozaliji Jamnišek smo poslali vizitko z lepimi željami ob 
visokem jubileju, 95. rojstnem dnevu. Zaželeli smo ji predvsem 
zdravja, ki ga najbolj potrebuje, saj je zelo bolna. Obiska na željo 
svojcev nismo opravili.
V četrtek, 6. septembra, pa smo se s šopkom rož podali h gospe 
Marici Pasarič, ki je prav tako slavila svoj častitljivi jubilej 95 let. 
S stiskom rok in čestitkami smo tudi njej zaželeli še naprej obilo 
trdnega zdravja predvsem pa da bi še naprej imela takšno moč 
in trdno voljo, kot jo ima sedaj. Gospa Marica nam je povedala, 
da vsako jutro že zgodaj opravi sprehod po lepi naravi Dobrne, 
kjer si nabira kondicijo in moči. Veliko gibanja in mirno zdravo 
življenje sta recept za dolgo življenje. Veseli in zadovoljni smo se 
po zanimivem klepetu poslovili od gospe Marice in ji še enkrat 
zaželeli zdravja, da se ob letu zopet vidimo. 
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Pa še nekaj o delu naših sekcij, ki so kljub dopustnem času 
bile zelo aktivne 
Članice in člane balinarske sekcije tudi muhasto poletno vreme 
ni odvračalo od živahne aktivnosti. Prazniku Občine Dobrna 
smo dali dostojno obeležje. Uspešno smo obnovili dotrajana tla 
utice za orodje in njeno ožjo okolico. Za uspešno obnovo tal 
gre zasluga širokemu krogu sodelujočih, ki so bili omenjeni že v 
predhodni številki Dobrčana. Tokrat  pa jim še enkrat izrekamo 
iskreno zahvalo. Organizirali smo meddruštveno tekmovanje v 
balinanju ter kegljanju s kroglo na vrvici. Na meddruštvenem 
tekmovanju v balinanju so tekmovale ekipe Šentjurja, Topolši-
ce, Rimskih Toplic, Galicije, Gotovelj ter Dobrna z A in B ekipo. 
Najboljša je bila B ekipa Dobrne. Vzporedno je potekalo tudi 
tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici. Tu pa so se najbolje 
izkazali tekmovalci iz Galicije.

Na pokrajinskem tekmovanju balinarjev celjske regije, ki je bilo v 
Žalcu, smo tekmovali z moško in žensko ekipo. Naša moška eki-
pa se tokrat ni uvrstila ravno najbolje, zato pa so nas pozitivno 
presenetile naše članice z uvrstitvijo na odlično 3. mesto.
Zelo zagreto poteka tekmovanje v ŠT-SA ligi, ki v tem mesecu 
prehaja v sklepno fazo. Naša ekipa tekmuje v 2. skupini skupaj s 
še šestimi ekipami. Trenutni rezultati kažejo, da se bomo uvrstili 
nekje v zlato sredino skupine.

Zelo živahno je bilo na našem balinišču tudi v času prireditve 
Noč pod kostanji. Na odprtem prvenstvu posameznikov v bali-
nanju in kegljanju s kroglo na vrvici so se nam pridružili številni 
gostje iz drugih krajev: Šentjurja, Vitanja, Žalca, Gotovelj, Gali-
cije in Vinske Gore. Vseh tekmovalk in tekmovalcev je bilo kar 
42. Najboljšim trem balinarkam, balinarjem in kegljačem smo 
podelili medalje. Najboljšim 5 tekmovalcem v posameznih ka-
tegorijah pa smo podelili še priložnostne nagrade. Nagrade so 
nam podarili: Terme Dobrna, Občina Dobrna, CUDV Dobrna, 
Gostilna Triglav, Gostilna Pod kostanji, Slaščičarna Jagoda in Le-
karna Dobrna, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Zgodilo pa 
se je, da smo domačini osvojili le 4 nagrade in eno medaljo za 2. 
mesto v balinanju ekipa žensk. Vse drugo so osvojili gostje, kar si 
nikakor ne štejemo v čast, pa vendarle če ni bilo dobrih rezulta-
tov,  je bilo pa veliko prijetnega druženja, ki pa tudi nekaj šteje. 
Tako, zgoščeno povedano, vse to se je dogajalo v tem vročem 
poletju. V kolikor bo lepa jesen, bomo še dolgo aktivni. Veselilo 
nas bo, če se nam pridružite. 

Tudi strelska sekcija je bila zelo aktivna. Strelci, ki v mesecu maju 
zaključijo z rednimi treningi v streljanju z zračno puško, se v po-
letnem času redno udeležijo vseh tekmovanj, ki jih organizirajo 
društva upokojencev, s katerimi sodelujejo, nekaj tekmovanj pa 
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organizirajo tudi sami. Sodelovali so na meddruštvenem tek-
movanje ekip in posameznikov v okviru PZDU Celje v Vrbju. 
Udeležili so se tekmovanj v Vitanju, Vojniku, na Ostrožnem in na 
Hudinji. Ob občinskem prazniku so organizirali meddruštveno 
tekmovanje v streljanju z zračno puško, ki je potekalo na stre-
lišču v Gasilskem domu Dobrna. Na lovskem strelišču na Trojni 
so opravili več treningov v streljanju z MK (malokalibrsko puško) 
ter organizirali in izvedli člansko tekmovanje v okviru strelske 
sekcije. Sodelovali so tudi na tekmovanju v streljanju z MK pu-
ško, ki ga je organiziralo Strelsko društvo Dobrna, prav tako na 
strelišču na Trojni.     
Na vseh tekmovanjih so se solidno uvrščali, tako ekipa kot posa-
mezniki, saj so osvojili kar nekaj medalj in pokalov.

Projekt starejši za starejše
Prostovoljci v projektu Starejši za starejše se srečujemo na re-
dnih sestankih, kjer obravnavamo stanje in potrebe vsak na 
svojem področju. Zadnje srečanje, delovni sestanek koordina-
torjev projekta, smo imeli v DU Šmarje pri Jelšah. Glavna koordi-
natorka projekta za celjsko regijo, ga. Ivanka, je povedala, da je v 
pripravi nov anketni vprašalnik, ki bo enostavnejši, z manj vpra-
šanji, saj se pri obstoječem nekatera ponavljajo. V jesenskem 
času bomo za vse prostovoljce organizirali izobraževanje, ki bi 
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doma. V tem času lahko urejate svoje društvene zadeve, če jih 
imate, v tem času pa lahko dobite tudi potrebne informacije.
Pričetek telovadbe pod strokovnim vodstvom ge. Damjane Slu-
ga bo od 1. oktobra dalje vsak ponedeljek v telovadnici OŠ Do-
brna. Vljudno vabljene članice in člani DU Dobrna.
V mesecu novembru bomo pričeli tudi z družabnimi uricami, 
ki se bodo  vsako sredo od 16.do 19. ure v društvenih prostorih 
Kulturnega doma Dobrna.

Za glasilo Dobrčan,

 Branko Dobovičnik, predsednik DU Dobrna

DOGODKI

se ga naj udeležili vsi prostovoljci. Izobraževanje bo potekalo 
po področjih in bo za DU Vojnik in DU Dobrna organizirano v 
Vojniku. Takšna izobraževanja so zelo koristna, saj pridobivamo 
določena znanja, ki jih potrebujemo pri našem delu, hkrati pa 
nam vlivajo novih moči za delo v tem projektu.

Informacije: 
Od 31. avgusta dalje zopet poteka vsak petek od 10. do 11. 
ure ustaljeno dežurstvo DU v društvenih prostorih kulturnega 

Pomagajmo pomoči potrebnim                                              
Humanitarnost* je med nami zelo raz-
širjena. Ob vseh opazkah o zavistnih in 
privoščljivih Slovencih se ob trenutkih 
nudenja pomoči potrebnim le-te razblini-
jo. Vedno in vselej se izkažemo kot dobri, 
srčni  in predvsem človeški, naj si bo ob 
večjih humanitarnih nesrečah (poplave, 
plazovi) doma, kakor tudi v tujini (potresi, 
vojne v povezavi s pomanjkanji hrane in 
širjenjih raznih bolezni). 

Med najbolj ranljivimi osebami so še 
vedno starejši z nizkimi pokojninami in 
posamezniki, mlajši od 65 let, ki zaradi 
invalidnosti, bolezni ali težav v dušev-
nem zdravju težko dobijo zaposlitev. Žal 
se v stiski še vedno znajdejo družine, ki 
jim redni dohodki ne zadoščajo za pokri-
tje vseh stroškov. Te stiske se še posebej  
poglobijo ob začetku šolskega leta in na 
vrhuncu kurilne sezone. 
Težave imajo poleg osnovnošolskih tudi 
družine z dijaki, kjer je velik problem stro-

šek za prevoze skozi vso leto in nakup 
pripomočkov za strokovne predmete. 
Še posebej so v velikih težavah enostar-
ševske družine, velike družine, družine, ki 
so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih 
pogojev in družine s starši, ki so brezpo-
selni ali prejemajo minimalno oziroma ne-
redno plačo. 

Tudi ŽK Dobrna je tako že v mesecu avgu-
stu razdeljevala pakete šolskih potrebščin 
otrokom in dijakom v družinah, ki težko 
shajajo iz meseca v mesec.

Pri veliko prosilcih je zaznavna tudi ču-
stvena in duševna napetost, povečuje se 
število različno bolnih.  Pogosto je ljudi 
strah oz. sram priznati, da pomoč res po-
trebujejo. 

ŽK Dobrna je tudi s tem namenom uvedla 
uradne ure. Te so namenjene vsem pre-
jemnikom pomoči in darovalcem za vsa 

vprašanja,  ki jih zanimajo. 

Vsem, ki rabite pomoč in podporo, bomo 
pomagali prepoznati vašo stisko in skupaj 
z vami poiskali poti do rešitve. 

URADNE URE 
Vsak 4. torek v mesecu
POLETNI  delovni čas 

(maj-september): 18.00 – 19.00 
ZIMSKI delovni čas

 (oktober-april): 17.00 – 18.00

Vsi, ki bi želeli nakazati sredstva za Karitas, 
lahko to storite na št. TRR: SI 56 0510 0801 
5222 008, Abanka d. o. o. 
Sredstva v ta namen pa lahko nakažete 
tudi ob kakšnem posebnem dogodku, 
namesto cvetja na grob ali lepi slovesno-
sti, kot sta krst ali poroka.

Za ŽK Dobrna,

Milena Švent

 

*  Samostalnik humanost izvira v latinskih pridevnikih humanus oz. humanitus, ki pomenita človeški, človeka vreden, prijazen, mil, klasično izobražen in podobno. Iz 
tega imamo v slovenščini pridevnik human z istim pomenom kot v latinščini, iz njega pa je izpeljan samostalnik humanost.
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Ekološki plus ali minus                                            
V teh dneh te pomladi 2018 so moji pogledi odkrivali zame 
nekaj še ne videnega. V mojem sadovnjaku so jablane  sorte 
carjevič zacvetele prej, kot pognale liste, za razliko od najbolj 
zgodnje sorte beličnik, kjer so se kot v prejšnjih letih iz listov 
razvili cvetovi. Pri obeh sortah so bila drevesa s plodovi prepol-
na, toda sadeži predrobni in v kratkem času dozorele beličnike 
smo lahko že zaužili. 

Sklepam, da gre to v korak z našim vse bolj hitrim razvojem, 
toda z vse bolj nadležnimi pomisleki, kako se bo to sadje obdr-
žalo, ko ga bomo »štrudlirali« - posebej pa »sprešali« v pijačo. Saj 
v moji bližini ni sadjarja, ki bi mi pojasnil ta pojav v naravi … to-
rej, uživajmo, kar smo dobili in preizkusimo v naši – prebavi … 

»Štrudli« so bili opojno slastni … za še in še …, ustrezno temu 
so bili naši trebušni izpuhi izjemno prepogosti in prebavljivo te-
koči in v zvezi s tem mi je moj prijatelj Srečko rekel: »Vsak proces 

rabi svoj čas v smeri kakršnega koli rezultata« in je takoj prešel 
na naslednjo problematiko:« Glej, kako narava s svojimi spre-
membami vse bolj hiti in kako nam že postaja zahtevno držati 
le rep tega časa, ki je za nas ljudi in za vse, kar nam omogoča 
preživetje, vse krajši »… in spet prešel na zagatni primer, ko me 
je vprašal: »Kaj bomo kupili – kravo ali konja (saj oba paseta tra-
vo)? Krava je kot molznica in mesnina sicer počasna, … konja 
ne moremo pomolsti, … je pa hitrejši. Avto je od obeh hitrejši, 
toda z njim se lačni ne moremo dolgo voziti in zaradi zgoraj 
omenjenega »časovnega repa« tudi avto ni dokončna rešitev 
za naprej v boljše čase!«

Tukaj sem mu vpadel v besedo in rekel:« Kaj pa, če za avto ni-
mamo denarja?« Odgovoril mi je,  seveda v svojem značilnem 
slogu:« Potem je treba »šparati« za preživetje in … končno za 
žare, ki bodo varno počakale na zemeljski raj.

16. 7. 2018 / Josip Bačić Savski

vanja ali težave pri govoru, vidu ali hoji.

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA 
MOŽGANSKO KAP
Dejavniki tveganja, na katere lahko vpli-
vamo, so isti kot za srčni infarkt: povišan 
krvni pritisk (višji od 140/90mmHg), kaje-
nje, debelost, sladkorna bolezen, atrijska 
fibrilacija (nereden srčni utrip). Starost, 
družinska nagnjenost in ženski spol prav 
tako povečajo tveganje za možgansko 
kap, vendar   na te ne moremo vplivati s 
svojim življenjskih slogom.

ZNAKI IN SIMPTOMI MOŽGANSKE 
KAPI
Pri večini bolnikov se simptomi razvijejo 

zdravo 
življenje

Možganska kap-kako jo prepoznati in kaj storiti, če posumite nanjo
NEKAJ DEJSTEV O MOŽGANIH
Možgani so središče živčevja vseh vre-
tenčarjev in večine nevretenčarjev. Ležijo 
v glavi, navadno blizu osnovnih čutilnih 
organov, kot so vidni, slušni, ravnotežni, 
okušalni in vohalni organi. Možganska 
skorja, ki je največji del možganov, pri 
povprečnem človeku šteje od 15 do 33 
milijard nevronov. Vsak se s sinapsami 
povezuje z več tisoč drugimi nevroni. 
Ti nevroni komunicirajo med seboj prek 
nevritov, ki prenašajo akcijski potenci-
al do oddaljenega predela možganov 
ali do tarčne celice. Fiziološka funkcija 
možganov je centralni nadzor telesa. 
Možgani delujejo na druge dele telesa 
s tvorbo vzorcev mišične aktivnosti in z 

izločanjem hormonov. Centralni nadzor 
omogoča hiter in usklajen odziv na spre-
membe v okolju.

KAJ JE MOŽGANSKA KAP
Možganska kap je nenadna motnja v do-
vajanju krvi do možganov. Večino kapi 
povzroči nenadna zamašitev arterije, 
pri tem govorimo o t. i. ishemični kapi. 
Druge oblike možganske kapi povzroča 
krvavenje v možgansko tkivo, ki je posle-
dica tega, da je počila katera od žilic. V 
tem primeru govorimo o hemoragični 
kapi. Učinek kapi je odvisen od same in-
tenzivnosti in mesta, ki je bil med kapjo 
poškodovan. Kap lahko povzroči nena-
den občutek oslabelosti, izgubo zazna-
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v nekaj sekundah oziroma minutah. Kako 
se kažejo, pa je odvisno od tega, katero 
območje možganov je prizadeto.

Najpogostejši simptomi možganske 
kapi so:
• enostranske motnje vida, dvojni vid,
• ohromelost ali nezmožnost premikanja 

ene strani telesa,
• nerazločen govor ali nezmožnost go-

vora ter razumevanja,
• pri hujših oblikah celo izguba zavesti.

Pojavijo se lahko tudi:
• vrtoglavica
• slabost z bruhanjem
• motnje ravnotežja

KAKO SPOZNAMO BOLNIKA Z 
MOŽGANSKO KAPJO?
V primeru suma na možgansko kap lahko 
pri osebi opravimo hiter t. i. »GROM« test 
prepoznave znakov kapi, ki vključuje:

G – govor: osebo prosite, da ponovi pre-
prost stavek. Ali je govor normalen?
R – roke: osebo prosite, da dvigne obe 
roki. Pri tem opazujte, če oseba res dvigne 
obe roki do enake višine.
O – obraz: osebo prosite, da se nasmeh-
ne. Pri nasmehu opazujte, če se pri na-
smehu dvigneta obe strani obraza.
M – mudi se: če opazite katerega od teh 
znakov (posamezno ali skupaj), takoj po-
kličite 112 – ker štejejo minute!
Zavedati se je potrebno, da je možganska 
kap NUJNO stanje, ki ga je potrebno čim 
hitreje prepoznati in poklicati pomoč eki-
pe nujne medicinske pomoči (telefonska 
številka: 112). Hitra pomoč je edina prava 
rešitev, ki bolniku omogoči najboljši mo-
žni izhod stanja in prepreči smrt.

KAKO POTEKA OBRAVNAVA 
MOŽGANSKE KAPI V BOLNICI?
Zdravnik se za vrstni red preiskav odloči 
glede na bolnikovo nevrološko prizade-

tost. Najpomembnejši je klinični nevro-
loški pregled, s katerim ocenimo stopnjo 
nevrološke okvare. Pri vsakem bolniku 
opravimo slikanje možganov z računalni-
ško tomografijo glave (CT glave) ali včasih 
z magnetno resonanco glave (MR glave). 
Izmerimo krvni tlak, določimo vrednost 
krvnega sladkorja in raven holesterola. 
Poleg tega opravimo elektrokardiogram 
in ultrazvočno preiskavo žil, ki vodijo v 
možgane.
Če ti izvidi ne potrdijo vzroka, je treba 
opraviti še ultrazvočno preiskavo srca, ki 
najpogosteje pokaže na srčni izvor kapi. 
Sedaj so na voljo tudi novejše nevroradio-
loške metode za odkrivanje žilnih obolenj.
Pri mlajših bolnikih z možgansko kapjo je 
potrebno opraviti tudi dodatne labora-
torijske teste, s katerimi ugotavljamo na-
gnjenost k strjevanju krvi ali morebitno 
revmatološko bolezen.

ZDRAVLJENJE MOŽGANSKE KAPI
Najpomembneje je vedeti, da je mož-
ganska kap NUJNO STANJE, zato mora 
tak bolnik takoj ali vsaj čim prej dobiti 
zdravniško oskrbo. Vsakršno čakanje lahko 
naredi bolniku le še hujšo, tudi trajno ško-
do ali povzroči celo smrt.
V zadnjih desetih letih so zdravniki razvili 
za zdravljenje ishemične možganske kapi 
poseben postopek, imenovan tromboli-
za, s katerim raztopijo krvni strdek, ki je 
zamašil žilo in povzročil bolniku hude po-
sledice. Vendar pa se je treba zavedati, da 
je tromboliza uspešna le, če jo zdravniki 
izvedejo v prvih urah po začetku ishemič-
ne možganske kapi. Najnovejše raziskave 
kažejo, da je postopek uspešen, če je izve-
den v prvih štirih urah in pol.
Nedvomno je pri možganski kapi po-
membna prav vsaka minuta, zato nikakor 
ne smemo odlašati s prevozom bolnika 
z reševalnim vozilom v najbližjo bolnišni-
co, ki je opremljena z ustreznimi apara-
turami.

KAJ LAHKO STORITE SAMI
Najpreprostejši način za zmanjšanje verje-
tnost za možgansko kap je, da se upošte-
vate “smernice za zdravo življenje”:
1. Redno spremljajte svoj krvni pritisk 

in poskrbite, da bo v mejah normalne 
(okrog 120/80mmHg).

2. Če kadite, prenehajte!
3. Če uživate alkohol, ga uživajte v 

manjših količinah.
4. Spremljajte svojo raven maščob v 

krvi (trigliceridi, holesterol, LDL, HDL).
5. Telesna aktivnost naj bo del vaše 

vsakdanje rutine!
6. Uživajte manj slano hrano, ne jej-

te industijsko pripravljene hrane 
(juhe iz vrečk, hrenovke, omake iz 
pločevink, paštete, keksi, čokolade, 
peciva, “zdrave” sladice …)

7. Poskrbite za počitek in dober spa-
nec.

8. Pitje dovolj tekočine (voda, nesladkan 
čaj, ne sokove in gazirane pijače).

9. Če občutite nereden srčni utrip, 
pojdite k zdravniku!

10. Zavedajte se svojih čustev! Če pride 
do naglih sprememb razpoloženja, 
kot so depresija, se o tem pogovorite 
s svojim zdravnikom).

Rezultat možganske kapi so lahko trajne 
možganske poškodbe, omejene zmožno-
sti izvajanja določenih dejavnosti in celo 
smrt. Ko pride do simptomov možganske 
kapi, takoj pokličite številko nujne medi-
cinske pomoči 112.

Tea-Terezija Cvetko,  dr. med., 

specializantka kardiologije

Literatura:
ht t p : //w w w. s t ro ke . o rg /s i te s /d e f au l t /
f i l e s /r e s o u r ce s / N S A _% 2 0 Fa c t S h e e t _
Stroke_101_2014.pdf
http://mozganska-kap.info/
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Hotel, gostilna 
Triglav
Letošnje poletje je bilo čudovito. Obele-
žili smo kar nekaj večjih družinskih pra-
znovanj, tako domačinov kot tudi gostov 
od malo dlje, in ob tej priložnosti se vam 
vsem iskreno zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje. 

V mesecu septembru smo obeležili prvi 
šolski dan s prav posebno ugodno po-
nudbo za prvošolčke in njihove družine. 

V petek, 7. 9. 
2018, smo se v 
Velenju udele-
žili Knap Festa 
– Promenade 
okusov, kjer 
smo se pred-
stavljali skupaj 
z ostalimi po-
nudniki iz cele 
Slovenije. Pred-
stavili smo tor-
tico Triglav, ki jo 
še vedno lahko 
poskusite v Go-
stilni Triglav in 

promocijsko smo izključno za ta dogodek 
pripravili Knap burger. Burger je bil sesta-
vljen iz treh različnih kosov govedine, ma-
rinirane in 12 ur pečene, dodani so bili še 
zelenjava, domač namaz, omaka, čebulna 
marmelada ter črna bombeta, ki je narav-
no obarvana s sipinim črnilom. 

Poletje se počasi poslavlja in narava se 
odeva v magične jesenske barve. Tako se 
skladno z naravo spreminja tudi naš stal-
ni jedilni list. Poletnega počasi zamenjuje 
nov jesenski, ki vam bo s harmonijo oku-
sov pričaral pravo jesensko vzdušje. Nika-
kor ne smemo pozabiti na degustacijski 
meni in vinsko spremljavo po priporočilu 
naših someljejev. V ponudbo se trudimo 
vključiti čim več lokalno pridelanih sesta-
vin z našega vrta. V ponudbi imamo tudi 
jurčke, buče in vinski mošt.

Vsekakor pa ni pravega praznovanja brez 
torte. Tukaj vam priskočimo na pomoč 
mi. Pri nas izdelujemo torte po naročilu: 
okrogle, pravokotne, dvonadstropne, z 
različnimi motivi … Trudimo se čim bolj 
približati željam naročnika. Naši mojstri 
slaščičarji prav za vas ustvarjajo prvovr-
stne slaščice, ki jih naredijo iz samo naj-
boljših in 100% naravnih sestavin. V vsa-
kem grižljaju sadnih slaščic je pravo sadje. 
Nikoli ne uporabljamo stabilizatorjev, 
konzervansov in trdilcev. Uporabljamo 

le najboljšo čokolado, kakav in kakavovo 
maslo. Izogibajo se uporabi kupljenih baz, 
praškov in past. 

Kadar na obisk dobite sorodnike, prijate-
lje, znance, pa nimate udobne spalnice 
zanje, to skrb prepustite nam. Za vas ima-
mo prav posebno ugodne cene nočitve 
z zajtrkom. Pokličite nas na 03 780 11 30 
ali pa nas kar obiščite. Veselimo se vašega 
obiska!

V letošnjem letu 
smo od ponudnika 
paketov Selectbox 
prejeli dva nazi-
va in sicer Guest`s 
winner 2018 in 
Smart partner 2018. 
Prizadevamo si, da 
bomo tudi v prihodnjem letu tako uspe-
šni. 

Avtorica: Helena Horvat

Slike: arhiv Hotel gostilna Triglav
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Pestro poletno glasbeno dogajanje v 
zdraviliškem parku in dvorani smo 
zaokrožili s komornim koncertom 
slovenskih glasbenikov. Vendar pa to ni 
zaključek kulturnega dogajanja v Termah 
Dobrna, saj bomo 21. oktobra gostili 
KOMORNI GODALNI ORKESTER 
SLOVENSKE FILHARMONIJE S SOLISTI 
EMARSMASTER. 
 
 
 
Vstop na koncert je BREZPLAČEN. 
Dogodek s pričetkom ob 20. uri se bo 
odvil v dvorani Zdraviliškega doma. 
 
 
 
 
 

66 % POPUST ZA 3-URNO KOPANJE S KOSILOM ali VEČERJO, že za 9,00 € 
 
3-URNO KOPANJE + KOSILO ali VEČERJA (v kavarni in restavraciji May) 
Redna cena 27,00 € -66 % POPUST VAŠA CENA: 9,00 €  
 
Ponudba velja do 23. 12. 2018. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. Ugodnost velja le za občane Občine Dobrna. 
 
NAKUP VSTOPNIC: Recepcija v Hotelu Vita, t: 03 78 08 190, e: info@terme-dobrna.si ali TIC Dobrna 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto: Kulturno-umetniško društvo EMARS 
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ZA NAJINO POROKO VSE NA ENEM MESTU 

Da bosta najlepši dan preživela kar se da sproščeno, smo skupaj z vama od prve ideje do 
zadnje minute poročnega dne. Ničesar ne bo prepuščeno naključju. 
 
Poskrbimo za: 

- civilni obred v poročni dvorani ali v paviljonu, 
- sestavo menujev za civilno pogostitev (hladno-topli bife) in poročna slavja (svečano strežena večerja ali hladno-topli 

bife), 
- pripravo poročne zabave, 
- ureditev svečane pričeske in ličenje, 
- pripravo poročne torte, 
- nastanitev mladoporočencev v suiti Hotela Vita****, 
- ugodno nastanitev svatov, 
- jutranjo pogostitev oziroma pozni zajtrk. 

 
INFORMACIJE: Hermes Kompan, t: 03 78 08 164, e: info@terme-dobrna.si 

 
ORTOPEDSKA AMBULANTA 
 
V ortopedski ambulanti izvajamo vse preglede s področja 
ortopedije, bolezni kosti in sklepov ter svetujemo glede 
operativnih posegov. Strokovno sodelujemo z Ortopedsko 
bolnišnico Valdoltra in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. 
Svetujemo glede operativnih posegov v ortopedski kirurgiji, 
dodatno tudi glede fizioterapevtskih postopkov. Ob ustrezni 
indikaciji je v ortopedski ambulanti možna tudi aplikacija 
protivnetnih učinkovin. 

 
 
 
 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Dobrna Medical t: 041 345 939,  
e: ambulanta@terme-dobrna.si 

ALL INCLUSIVE poročni 
menu, že za 55 € na 
osebo! 
 
Vključeno v menu: 
- pogostitev ob civilnem 

obredu, 
- izbrani poročni menu, 
- izbrana pijača (vino, 

penina, brezalkoholna 
pijača), 

- poročna torta, 
- kisla juha in hladni bife 

po polnoči. 
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JESENSKA RAZVAJANJA S PRIDIHOM 
ORIENTALA 
 
RITUAL ORIENTALSKI POLJUB (60 min.) 
Redna cena: 80,00 €  

- 50 % POPUST 
VAŠA CENA: 40,00 € 
 
Ritual vključuje: 

• piling z glinenim maroškim kamnom 
• orientalsko masažo telesa z oljem jantarja in mire 
• masažo lasišča in obraza 
• orientalski čaj za popolno sprostitev, ki bo pripomogel k razstrupljanju in krepitvi imunskega sistema (ingver, cimet, 

kardamom, klinčki, kurkuma) 
 
Ponudba velja do 23. 12. 2018. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: La Vita Spa & Beauty, 03 78 08 555, lavita@terme-dobrna.si 

 
ZAKLJUČKI LETA ZA MANJŠE IN VEČJE SKUPINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostori za izvedbo zabave za zaključene družbe: 

• Dvorana Zdraviliškega doma, do 120 oseb 
• Restavracija v Hotelu Vita, do 200 oseb 
• Restavracija in pivnica v Zdraviliškem domu, do 80 oseb 
• Vinska klet, do 50 oseb 
• Caffe & Restaurant May, do 80 oseb 

 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Hermes Kompan, 
t: 03 78 08 164, e: info@terme-dobrna.si 

 
 

• Cene po dogovoru za večhodni 
menu že od 15,00 € dalje na osebo. 

• Brezplačno živa plesna glasba, vsak 
petek in soboto v kavarni in 
restavraciji Caffe & Restaurant 
May. 

• Tematske zabave za posebno 
vzdušje. 

• Kar 5 lokacij za izbiro vašega 
praznovanja. 

• Za manjše družbe in večje skupine, 
tudi do 200 oseb. 
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TERME DOBRNA

POLETNI KARATE KAMP DRUŠTVA ZA KARATE CELJE 
 
Drugo leto zapored je med 19. in 22. avgustom v Termah Dobrna potekal poletni karate kamp Društva za karate Celje. Kamp je 
organiziran kot pričetek nadaljevanja vadbene sezone in poteka v sproščujočem vzdušju z namenom druženja in ponovitve že 
osvojenega karate znanja. Poleg matičnih karateistov Društva za karate Celje so se kampa udeležili člani iz naslednjih klubov: 
Karate klub Trbovlje, Karate klub Kozjansko in Obsotelje in Karate-Do klub IG Shotokan. Skupno je Dobrna gostila preko 80 
karateistov. Pod budnim očesom trenerjev so udeleženci kampa vadili v štirih skupinah, razdeljenih po osnovnem pridobljenem 
znanju skozi proces vadbe v klubih: rekreativna skupina, borbe, kate tekmovalci in borbe tekmovalci. 
 
 
 
 
 

INFORMACIJE O CELOTNI PONUDBI TERM DOBRNA in REZERVACIJE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Društvo za karate Celje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJE O CELOTNI PONUDBI TERM DOBRNA in REZERVACIJE 
t: 080 22 10, e: info@terme-dobrna.si; www.terme-dobrna.si 
 

Osnovni podatki o klubu: 
Društvo za karate Celje deluje že 49 let vseskozi na I.OŠ Celje, kjer ima tudi sedež. 
Trenutno delujejo sekcije na Dobrni, Dramljah, Ljubečni, Frankolovem, 
Novi Cerkvi in Proseniškem, skupno v klubu trenira karate preko 120 članov. 
 
Uspehi kluba v zadnji 15 letih: 
• Leto 2004 Davorin Kračun na 10. SKIF evropskem prvenstvu v Ukrajini, 3. mesto člani kate ekipno 
• Leto 2006 Sebastian Kantužer svetovni prvak na 9. SKIF svetovnem prvenstvu v Tokiu, Japonska 
• Leto 2007 Davorin Kračun na 11. SKIF evropskem prvenstvu na Sardiniji, 2. mesto člani kate ekipno 
• Leto 2008 Sebastian Kantužer na SKIF svetovnem pokalu Kijev, Ukrajina, 1. in 3. mesto v borbah kategorijsko 
• Leto 2009 Rok Ojsteršek svetovni prvak na 10. SKIF svetovnem prvenstvu v Atenah, Grčija 
• Leto 2014 Sebastian Kantužer na WKF balkanskem prvenstvu v Ohridu, Makedonija, 3. mesto v borbah 
• Leto 2015 Tim Valner na WKF balkanskem prvenstvu v Herceg Novem, Črna gora, 2. mesto v borbah 
• Leto 2017 Kiti Smiljan na 44. WKF evropskem prvenstvu v Sofiji, Bolgarija, 3. mesto v borbah in na WKF WKF 18. balkanskem prvenstvu za 

kadete in mladince v Herceg Novem, Črna gora, 2. mesto borbe ekipno 
• Leto 2017 Tajda Skalisky na 18. WKF balkanskem prvenstvu za kadete in mladince v Herceg  Novem, Črna gora, 2. mesto borbe ekipno. 
 
Karate na Dobrni poteka na Osnovi šoli Dobrna vsak ponedeljek in sredo, ob 16. in ob 17. uri.  
INFORMACIJE O VPISU: 051 313 749, 041 635 955, info@karateklub-celje.si 
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šolski 
kotiček

Novo šolsko leto 2018/2019
Začel se je mesec september 
in z njim novo šolsko leto, v ka-
terem bo naš vrtec in šolo obi-
skovalo 370 otrok in učencev.
V vrtec smo za novo šolsko 
leto vpisali 29 novinčkov. Vr-
tec obiskuje 138 otrok, ki smo 
jih razporedili v osem skupin. 
Pet skupin izvaja svoje delo v 
prostorih novega vrtca, tri pa 
v šoli. Kljub temu, da pogoji za 
delo ne bodo idealni, bomo 
počeli marsikaj pestrega in 
zanimivega. Še naprej bomo 
koristili vse danosti, ki nam jih 
ponuja naša bližnja in daljna 
okolica. Nadaljevali bomo s 
projektom Erasmus +, ki ga 
bomo  v tem šolskem letu iz-
vajali že drugo leto, in skupaj 
s partnerji iz Turčije, Grčije in 
Slovenije bomo uspešno so-

delovali še naprej.
V šolo smo prvi šolski dan sve-
čano sprejeli 37 prvošolcev in 
prvošolk. Tudi letos je prvošol-
ce s svojim obiskom in darili 
počastil župan naše občine, 
g. Martin Brecl. Po dveh letih 
imamo ponovno dovolj prvo-
šolcev in prvošolk, da smo jih 
lahko razporedili v dva oddel-
ka. Šolo bo obiskovalo skupaj 
232 učencev in učenk. Poleg 
rednih oblik dela, ki so predvi-
dena po predmetniku in vseh 
ostalih aktivnosti, ki jih izvaja-
mo, bomo v tem šolskem letu 
vključeni v poskusni projekt 
uvajanja koncepta razširjene-
ga programa v osnovni šoli. 
Poskusni projekt vodita Zavod 
za šolstvo RS in Ministrstvo za 
izobraževanje znanost in šport 

RS. Izvajali bomo aktivnosti 
sklopa, ki se imenuje: »Gibanje 
za zdravje ter dobro psihič-
no in fizično počutje otrok«. 
Osnovni namen tega sklopa je 
učencem omogočiti več giba-
nja in ozaveščanje o pomenu 
zdravega načina življenja. Ta 
aktivnost bo v nekaterih delih 
nadomestila  projekt Zdrav ži-
vljenjski slog, ki smo ga izvajali 
v preteklih letih in se je konec 
avgusta zaključil.
Zelo smo veseli, da imamo 
veliko otrok. Vendar moramo 
za vse aktivnosti zagotoviti 
primerne prostorske pogo-
je. Tako v vrtcu kot v šoli se 
soočamo s prostorsko stisko. 
V tem šolskem letu smo s te-
žavo zagotovili prostore, da 
lahko delo v vrtcu in pouk v 

šoli potekata dokaj normal-
no. Za naslednje šolsko leto 
predvidevamo, da bomo imeli 
ponovno dva oddelka prvega 
razreda in ob enakem številu 
oddelkov v vrtcu bomo imeli 
velike težave z zagotavljanjem 
ustreznih prostorov za nor-
malno delo. Zato bomo mora-
li skupaj z ustanoviteljem takoj 
začeti iskati ustrezne rešitve. 
Veliko nalog je pred nami in 
verjamem, da jih bomo uspe-
šno uresničili. Za aktivnosti, 
kjer je potrebno vključevanje 
tudi drugih subjektov, pa si 
želimo, da bi se čimprej do-
govorili in začeli iskati skupne 
rešitve.  

Marko Šteger, 

v. d. ravnatelja JVIZ OŠ Dobrna

Prvošolci, pozdravljeni!
Prišel je konec počitnic in odprla so se šolska 
vrata. Letos je šolski prag prestopilo 37 prvo-
šolcev. Razredničarki prvošolcev sta Silva Pin-
tar in  Nevenka Debelak, kot drugi strokovni 
delavki pa Ksenija Ulaga in Vesna Podpečan.
Naše najmlajše sta najprej toplo pozdravila 
g. ravnatelj, Marko Šteger in g. župan, Mar-
tin Brecl, in jim zaželela uspešen vstop v prvi 
razred.
Drugošolci so jih presenetili z dramatizacijo 
»Ciciban in čebelica« ter jih popeljali v nji-
hove učilnice. Tam so jih čakala darilca. Prvo 
šolsko opravilo so naredili v  likovni delavnici, 
kjer so naredili odtis roke. V jedilnici pa jih je 
čakalo sladko presenečenje.
Prvi šolski dan je torej za nami, sedaj pa no-
vemu znanju naproti, saj to je največja želja 
naših prvošolcev. 

Vesna Podpečan
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Kuža Pazi in policist na obisku

V začetku šolskega leta sta nas obiskala kuža Pazi iz Zavarovalnice Triglav in policist. Oba sta učence opozorila na nevarnosti  v 
prometu. Spodbudila sta jih k pravilnemu ravnanju na prehodu za pešce, pri hoji po pločniku, pri vožnji z avtom ali avtobusom…  
Učenci so ju pazljivo poslušali in obljubili, da  se bodo v prometu vedno pravilno obnašali. 
Otroci vedo že veliko o varnosti v prometu; starši in odrasli pa bomo največ naredili s svojim vzgledom in pravilnim ravnanjem.

Alenka Tešanović, 

mentorica prometne vzgoje

ŠOLSKI KOTIČEK

Poletna šola v naravi – Baška
Sonce nam sijalo je in veter je pihljal, ko smo četrtošolci s spre-
mljevalci v mesecu juniju odšli na Krk v poletno šolo v nara-
vi. V teh petih dneh, ki smo jih preživeli v topli in sončni Baški, 
smo utrjevali znanje plavanja, se učili o morskem svetu, vozili 
kanuje in SUP-e, kolesarili, se vozili s skiroji, se potapljali, skakali z 
»mize«, igrali odbojko na mivki, plesali, se peljali z ladjico in odšli 
v jutranjih urah na pohod na Bag. Poleg vseh zabavnih stvari pa 

so bile na dnevnem sporedu tudi obveznosti, s katerimi smo se 
urili v samostojnosti in odgovornosti. Vsak dan smo morali po-
spraviti naše sobe in postelje ter se učili razporejati denar tako, 
da smo si lahko privoščili sladoled. Ves trud se je poplačal, saj 
smo se zadnji dan preizkusili v plavanju in vsi osvojili zaslužena 
priznanja. Hvala, Baška, za vse prelepe dni!

Učenci 4. razreda z razredničarko Uršo Žužek
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Vloga lutke v predšolskem obdobju  - 
lutka ima dušo

drobtinice iz vrtca

V vrtcu Dobrna že drugo leto poteka pro-
jekt DHS (Doll has a soul). Dejavnosti, ki 
so vezane na projekt, vsebujejo komple-
ksnost razvojnih izhodišč Kurikula za vrt-
ce (predvsem poudarek na matematiki) z 
izpovedno močjo lutke kot protagonista 
posamezne dejavnosti. 
Lutko zato v neposredno  delo vedno bolj 
vključujemo kot metodo dela za dosego 
kurikularnih ciljev. Lutka je namreč odli-
čen medij za komunikacijo med vzgoji-
teljem in otrokom oziroma med otroki 
samimi, saj združuje skoraj vsa področja, 
pomembna za otrokov razvoj, kot so za-
znava, razumevanje, gibanje, govor, so-
delovanje z okoljem (Majaron 1998). In se 
posledično odraža na kognitivnem, emo-
cionalnem in socialnem področju. 
V svoji delovni praksi sem tudi sama spo-
znala, kako pomembna je lutka za otroke. 
Otroci, ki doživijo uspeh pri kreativnem 
lutkovnem ustvarjanju, pridobijo samoza-
upanje tudi na drugih področjih. 
Poznamo prstne, ročne lutke, lutke na 
palici, lutke na nitkah, ploske, mimič-
ne, senčne lutke in maske.
Prav zaradi pestrosti in različnosti, ki jo 

nudi lutka, je njena  vloga v predšolskem 
obdobju ustrezna metoda za neposredno 
vzgojno delo.  Izpostavila bi tudi pomen 
lutkovnega kotička, saj v njem otrok 
doživi, izživi svoje notranje doživljanje zu-
nanjega sveta (materiali za izdelavo lutk, 
že izdelane lutke, igra vlog, poistovetenje, 
lutka kot zaupna projekcija  na čustveni 
ravni otroka, tudi kot pomoč pri oblikova-
nju pozitivne samopodobe).  
Lahko se pojavi tudi v vlogi ljubljenčka, 
s pomočjo katerega otrok lažje izraža 
svoja čustva in misli. Vedno bolj se lutka 
ljubljenček uveljavlja kot motivacijski ele-
ment (Korošec, Majaron, 2002).
Izpostavimo lahko šest različnih vrst de-
javnosti z lutko, ki se odvijajo v vrtcu: 
Spontana igra z lutko: gre za obliko sim-
bolne igre, ko se otrok sam sproščeno in 
svobodno pogovarja z lutko, se igra z več 
lutkami hkrati in med igro spreminja vlo-
ge, lahko sta v interakciji dva otroka vsak 
s svojo lutko, lahko je več otrok v lutkov-
nem kotičku, za mizo, pri ogledalu. 
Priprava prizorov z lutko: je dejavnost 
pod vodstvom odraslega, ki s tehnikami 
kreativne drame usmerja otroke k pripravi 
prizorov z lutko na osnovi zgodbe, poezi-
je, glasbe, realnega življenja ali domišljije. 
Otrok se prosto giblje po prostoru in razi-
skuje gibanje svojega telesa.  
Pripovedovanje z lutko: vzgojitelju po-
nujajo možnost za kreativno interpreta-
cijo in ustvarjanje magičnega sveta za 
otroke in z njimi. Gre za pripovedovanje 
zgodb z lutkami. Otroci se vživijo v lut-
kovne junake, jih spodbujajo, sprašujejo 
in like globlje doživijo. 
Pogovarjanje skozi lutko: temelji na so-
cialnem in emocionalnem razvoju otroka. 
Komunikacija skozi lutko pomaga razvijati 
otrokove verbalne sposobnosti. V večkra-
tni in kontinuirani igri z lutko se bo lažje 
izražal in razumel sebe. Lutka je vedno 
dobrodošla  ljubljenka skupine, ki se ji 

otroci lažje zaupajo in je z njimi vedno 
in povsod. Lutka je senzibilna poslušalka, 
nežna z otrokom, ne obtožuje in ne graja. 
Če gre lutka – ljubljenka skupine h komu 
na dom, je s tem narejena povezava med 
vrtcem in domom. 
Učenje in poučevanje z lutko: vzgojitelj 
ob lutkah in z njimi posreduje informacije 
na zanimiv in vznemirljiv način, otroci pa 
se ob izdelavi in igri z lutko učijo celostno. 
Izdelava lutke: že sama izdelava otroku 
nudi možnost za projekcijo čustev, želja 
in misli. Pri mlajših otrocih ni pomemb-
no, kako lutka izgleda, pomembno je, da 
otrok verjame, da je naredil slona, čeprav 
mu ni nič podoben. In mi smo mu dolžni 
verjeti in sprejeti njegovo kreacijo (Koro-
šec 2007).
Strokovni delavci v vrtcu moramo verjeti 
v moč lutke, saj lahko z njeno pomočjo 
lažje uresničujemo cilje in dejavnosti, ki so 
vezane nanje.
Pri rokovanju z lutko uporabljamo nasle-
dnje osnovne geste:
simbolna gesta (prošnja, pozdrav, ...)
psihološka gesta (jeza, utrujenost, strah, 
žalost, veselje, ...)
likovna gesta (vizualna funkcija, povezano 
z nastopi)
poudarjena gesta (podčrtava določene 
misli, izražene z besedo (Trefalt 1993).
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DROBTINICE IZ VRTCA

Z LUTKO lahko  omogočimo otrokom:
- spodbujanje ustvarjalnega izražanja;
- spodbujanje in povečevanje domišljije;
- razvijanje spontanega besednega izra-

žanja;
- izboljšanje govora in izgovorjave;
- razvijanje spretnosti pisanja in gladke-

ga branja;
- pridobivanje občutka za vrednotenje 

literature;
- medsebojno usklajevanje in razvijanje 

občutka za čas in prostor;
- spodbujanje občutka lastne vrednosti;
- razvijanje samozaupanja in doseganja 

osebnega zadovoljstva;
- sproščanje strahov, agresije in frustraci-

je na sprejemljiv način;
- razvijanje socialno-interakcijske spre-

tnosti;
- pridobivanje sposobnosti za reševanje 

problemov;
- izboljšanje drobnih gibalnih spretnosti;
- pomoč pri opazovanju sveta z vsemi 

čutili; 
- zapomnitev opazovanega in ga obde-

lati in oživiti z lutkami;
- pomoč pri vrednotenju.

Lutka v področjih Kurikula za vrtce
Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki 
jih razvrščamo v naslednja področja:
- gibanje
- jezik
- umetnost
- družba
- narava
- matematika

Zaradi vključenosti v projekt DHS je letos 
prednostna naloga v vrtcu vključevanje 
lutke v vse segmente predšolske vzgoje, 
posebej pa bi poudarila njeno zastopa-
nost na področju matematike, saj izku-
šnje, ki jih pridobimo ob dejavnosti na 
tem področju, pomagajo vsakodnevno 
reševati matematične pojme, vprašanja 
in probleme ter lahko vplivajo na boljše 
matematične predstave.
Zato lahko lutka pomaga pri (Kuriku-
lum za vrtce, 1999):
- pridobivanju izkušenj;
- spoznavanju simbolov, grafičnih 

prikazov, simetrije, geometrijskih 
likov in teles, prostora;

- klasificiranju in razvrščanju;
- razvijanju miselne operacije, ki so 

osnova za seštevanje in odštevanje;
- seznanjanju s strategijami merjenja dol-

žine, površine in prostornine z merili.

Lutka lahko predstavlja pojme in jih 
otroku pomaga spoznati.

Lutka naj bo v predšolskem obdobju do-
bro zastopana, saj imajo otroci radi igre 
z lutkami, se z njimi poistovetijo, rešujejo 
težave, nastopajo in se z njihovo pomočjo 
tudi marsičesa naučijo.

Mateja Kos
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Lutka lahko predstavlja pojme in jih 
otroku pomaga spoznati.
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utrinki iz 
CUDV»Vsak ima talent«

Tako smo poimenovali  prireditev ob  zaključku šolskega leta v 
CUDV  Dobrna. Ideja o predstavi je dozorevala skozi celotno šol-
sko leto. Nov veter je zavel, ko se je dramsko- literarnemu krož-
ku pridružil somentor Boris.  Dramsko-literarni krožek v ustanovi 
deluje že nekaj let. V preteklih letih je bil poudarek na recitalih 
in petju, letos pa smo se preizkusili v igralskih vlogah. Po vzoru 
oddaje »Slovenija ima talent«, smo pripravili polurni spektakel, 
ki smo ga sprva želeli poimenovati »Dobrna ima talent«, ker pa 
naši talentirani uporabniki prihajajo iz vse Slovenije, smo se od-
ločili, da naj bo kar »Vsak ima talent«. Kot se spodobi, sta nam 
nekaj pozdravnih besed namenili direktorica Centra, gospa 
Breda Božnik ter predstavnica Občine Dobrna, gospa Branka 
Gal. Za uvod v našo predstavo sta se nam predstavili skupinici 
z mansarde našega Centra, in sicer so se v eni skupinici »ženi-
li ptički« in nam ob glasbeni spremljavi Borisa zapeli pesmico, 
druga skupinica pa nam je ob glasbeni spremljavi pesmi »Ne 
bodi kot drugi« predstavila zgodbo s senčnimi lutkami. Pa se je 
začel naš šov. Voditelja Boris in David sta po vzoru Vida Valiča in 
Petra Polesa poskrbela za povezavo med točkami. Predstavila 
sta tričlansko žirijo (Zlatko, Mojca in Alen), ki so s svojimi bo-
gatimi izkušnjami v različnih šov programih skrbno opazovali 
nastope talentov in jih ob koncu njihovih točk tudi ocenili z iz-
virnimi komentarji. Prav je, da na tem mestu še naštejemo vse 
nastopajoče. Na odru so se zvrstili raperja Martin in mojster Vin-
ko, komika Jernej in Jasminko, zaljubljeni par s Titanika –  Ina in 
Aljaž, dostavljalec pic Luka, ob koncu pa še Žan, katerega pev-
sko točko sta z izvrstnim plesom obogatila Nika in Bine. Za raz-
liko od oddaje »Slovenija ima talent«, kjer veliko nastopajočih že 
med nastopom dobi rdečo luč in se ne uvrsti v nadaljnji krog, so 
se v našem šovu vsi nastopajoči uvrstili v naslednji krog in prav 
radovedni smo že, kaj nam bodo pripravili v drugem krogu. 
Tako nastopajoči kot gledalci smo uživali in ena gospa je ob 
koncu dejala, da se je počutila kot na POP TV-ju. 
V tretje gre rado, pravi star slovenski pregovor, no k nam pa je že 
na tretjo zaključno prireditev v goste prišla ambasadorka dobre 
volje, gospa Alenka Godec, ki smo jo vzeli že kar za svojo in nam 
je s svojim glasom ter seveda talentom še polepšala dan.  

Prireditev smo zaokrožili ob bogato obloženi mizi. Ni kaj, tudi 
naša kuhinja in vsi, ki so sodelovali pri pripravi, imajo velik talent. 
Zahvala vsem sodelujočim, tako kulinaričnim kot organizacijsko 
tehničnim talentom, da so omogočili, da je celotna prireditev 
zablestela v največjem sijaju in ostala v nepozabnem spominu. 

David Stergar,

voditelj prireditve
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Juhuuu … gremo na morjeeee …

Letovanje odraslih uporabni-
kov CUDV Dobrna.

Vsako leto uporabnikom po-
nudimo možnost letovanja 
pozno spomladi in poleti ob 
morju. S skupinami koristimo 
različne lokacije, kjer spozna-
vamo lokalne znamenitosti in 
kulinariko, se družimo v dru-
gem okolju, utrjujemo prija-
teljske vezi ... pa še nekaj nare-
dimo za zdravje.

Skupina šestih uporabnikov 
je v začetku junija letovala v 
Domu paraplegikov v Pacugu 
(mimogrede: Pacug je majhno 
naselje med Fieso in Strunja-
nom, najbolj znano po otro-
škem letovišču ZPM Ljublja-
na). Na pot smo se odpravili 
v ponedeljkovem jutru in po 
dokaj prijetni vožnji (brez mu-
kotrpnih zastojev) z vmesnim 
postankom na Lomu prispeli 
na cilj. Po zasluženi kavici smo 
se razporedili po elegantno 
opremljenih in našim upo-
rabnikom dobro dostopnih 
sobah v novem delu. Najbolj 
pa nas je razveselil pogled na 
domski bazen z morsko vodo, 
kajti tako nam je bila prihranje-

UTRINKI IZ CUDV

na neprijetna pot z vozičkoma 
in s težje gibljivimi uporabniki 
po bregu do morja. Izredno 
prijazno osebje nam je nudilo 
ugodje višje kakovosti.
Uporabniki so v bazenu zelo 
uživali, kopališki mojster Vid 
je pomagal pri spustu in dvi-
gu gibalno oviranih v bazen in 
iz njega. Če smo kdaj zamujali 
s prihodom, nas je prišel poi-
skat, češ da nas že pogreša.

Ponedeljkov večer smo si po-
pestrili z ogledom filmske 
predstave v Cineplexxu v Ko-
pru in po končanem filmu v 

nakupovalnem centru uprizo-
rili pravi filmski spektakel ob is-
kanju izhoda. To je bilo smeha. 
Naslednji večer smo obiskali 
udeležence letovanja Društva 
Sonček v Domu dva topola 
v Izoli. Družili smo se ob za-
bavno glasbenem programu. 
Sredin večer je bil namenjen 
namiznim igram, sladoledu in 
osvežilnim pijačam. V četrtek 
smo se odpeljali v center Izole 
in se sprehodili ob morju ter 
se ustavili na slastni tortici. 
Nina: »Zelo sem uživala v ba-
zenu, fino je bilo v kinu, peli in 
plesali smo na obisku v Domu 
dva topola, všeč mi je bila vo-
žnja, saj sem sedela v avtu na 
sovoznikovem sedežu.«
Nada: »Všeč mi je bilo, ker sem 
si sobo delila s fantom Hin-
kom in spremljevalko Natalijo 

in se tako počutila zelo doma-
če. V bazenu sem brezskrbno 
uživala pod budnim očesom 
spremljevalca Primoža. Na 
splošno mi je bilo na letovanju 
zelo lepo.«
Hinko: »Na letovanju sem se 
imel zelo lepo, všeč mi je bil 
film, ki smo si ga ogledali v 
kinu. Od začetka je bila voda 
v bazenu malo mrzla, a potem 
sem se hitro navadil.«

Čas je kar prehitro minil, polni 
prijetnih vtisov smo se v petek 
podali na pot proti Dobrni z 
enotnim mnenjem, da se na-
slednje leto spet odpravimo v 
Pacug.

Marija Krajnc,

skupinska habilitatorka
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Letovanje na Pohorju

Na letovanje na Pohorje smo se odpravili v ponedeljek,  6. 7. 
2018. Ob 9. uri smo v kombi naložili prtljago in se odpeljali do 
hotela Zarja.  Vsak dan smo imeli veliko pohodov. Obiskali smo 
razgledni stolp. Na vrhu stolpa je lep razgled in vidi se zelo da-
leč. Večkrat smo odšli na izlet v Maribor. V četrtek smo se šli 
kopat v kopališče Mariborski otok. Na Mariborskem otoku je bilo 
super in zelo prijetno, saj je bilo sončno vreme in dosti kopal-
cev. V petek smo imeli smolo z vremenom, saj je na Pohorju 
zelo deževalo. Ko smo pojedli kosilo, smo v kombi znosili prtlja-
go, nato smo se posedli v kombi in se ob 13. uri odpeljali nazaj 
proti Dobrni. Želim si še več takšnih doživetji in zadovoljstva ter 
veliko lepih in prijetnih utrinkov in spominov na letovanjih.   

Zlatko Černej, uporabnik 

Simon Krajnc, mentor 

Likovna kolonija Črna na Koroškem 
Avgusta, na prvi konferenci, sva s kolegico likovnico sedeli in 
šepetali.
»Joj, bo letos potekala likovna kolonija v Črni na Koroškem?« 
sem zaskrbljeno zašepetala.  
Helena me je potolažila: »Seveda bo.« 
V dvomih sem potožila: »Upam, da bo čas. Upam, da se ne bo 
prekrivala s katero od neštetih obveznosti. Komaj čakam.« 
Helena je zavzdihnila: »Ooo, tudi jaz.«
Ko pomislimo na likovno kolonijo, je prva stvar, na katero pomi-
slimo, ustvarjanje. Ja, drži, res je ustvarjanje, sproščeno ustvarja-
nje navadno v nekonvencionalnem ali vsaj nevsakdanjem oko-
lju. To je ustvarjanje daleč od vsakodnevnih dogodkov, rutine in 
skrbi. Ampak to ni zgolj to. Likovna kolonija v Črni na Koroškem 
je mnogo več.  Je sprejetost, je druženje, je dogodivščina. Pa 
razčlenimo. V Črni na Koroškem nas vedno veselo in gostoljub-

no sprejmejo, vsi se smejijo,  kot da nihče ne bi imel nobene 
skrbi ali bil utrujen od dela ter priprav. Vedno znova pripravijo 
enkratno dobrodošlico, ki vključuje z minimalistično perfektno-
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stjo pripravljeno predstavo. Še tako klenemu gledalcu se orosijo 
oči. Mehek prehod nas popelje do dela oziroma ustvarjanja, ki 
je prehodna faza in vsekakor nadvse pomembna in je kot ne-
kakšna predigra dogodkom, ki sledijo. Vsi, najprej zatopljeni v 
svoje delo, se proti koncu vedno bolj ogledujejo, spogleduje-
jo, pri kužkih bi rekli, ovohavajo. Delo je trdo. Sami ustvarjalci 
vedo, da je umetnost garaško delo. Razmišljanje, mešanje barv, 
risanje, barvanje, čiščenje, pospravljanje in še podpis. Konec! 
Druženje! Staro, mlado, veliko in malo, vsi se zgrnejo na kup, se 
spoznavajo, debatirajo, plešejo, prepevajo, tudi samo opazujejo. 
Vsak po svoje je zadovoljen, da je tu, da je prisoten in sprejet. 
To so nadvse pomembni trenutki za naše učence, uporabnike. 
Doživijo vsakodnevne malenkosti, ki jih šola, dom ali institucija 
ne morejo dati. Neprecenljivo. In neprecenljivo je srečanje za 
nas zaposlene, ki se vsaki dve leti srečamo in lahko po mili volji 
pametujemo, debatiramo, premlevamo ter z našpičenimi ušesi 
prisluhnemo vsem mogočim idejam, namigom, izkušnjam svo-
jih kolegov. Prej, potem in še vmes pa so trenutki, ko se zgodi 

vse mogoče ali kot bi rekli - zgodi se dogodivščina. Si predsta-
vljate, kakšna je dogodivščina, ko prvič spiš v planinskem domu 
v skupni sobi ali celo na skupnih ležiščih, ko greš po gozdu in 
ugotoviš, da čudovita socvetja jerebike prav hudo smrdijo, vi-
diš, kako se prebuja novo življenje v gozdu po strahovitem ve-
trolomu, iz višav opazuješ divjanje nevihte, ki se je znesla nad 
daljnimi kraji in nenazadnje ugotoviš, da simpatična psička Poli 
naravnost obožuje sladkarije? Veliko se še zgodi in vsak zase naj-
bolje ve, kaj je tisto, kar se mu je nepozabno vtisnilo v spomin.
Pri celotnem dogodku je pomembno, da ni tekmovalnosti, ri-
valstva, zasmehovanj, da si, kakorkoli že, ustvaril nekaj čudovi-
tega in bil sprejet kot ustvarjalec, da si doživel pravo otvoritev 
razstave v najbolj pravi galeriji. 
Pa vendar je blizu konec in bližje ko je slovo, bolj si žalosten, ker 
je ta dogodek minil skoraj prej, preden se je dodobra pričel, saj 
bi tu z lahkoto bil še dan, dva, tri. Ima pa resnica še eno plat. Ko 
se vrneš domov, spiš dan, dva, tri. 
Se vidimo čez dve leti in ponovno doživimo čarobnost pokraji-
ne in ljudi, ki živijo z njo. 

Jerneja Borovnik, razredničarka

S kolesom do novih zmag
S prvimi spomladanski sončnimi žarki se 
je Denisu in meni utrnila  ideja, da z našimi 
uporabniki  začnemo aktivno kolesariti. 
Vzeli smo kolesa in čelade ter se odpravili 

na naš prvi kolesarski trening od Zgornje-
ga Doliča do Otiškega Vrha,skupno 48 km.  
Bili smo na polovici poti iz Slovenj Grad-
ca proti Doliču, kjer smo doživeli prvi  » 
defekt« in posledično prehodili kar nekaj 
kilometrov peš ob kolesu do kombija. Po 
uspešnem servisiranju koles je kmalu sle-
dil naslednji trening in z njim ideja, da se 
prijavimo na maraton Franja in prevozimo 
83 km. Tedensko smo izvajali treninge in 
pridobivali kondicijo. V mesecu maju smo 
se odpravili v Kranjsko Goro na letovanje, 
kjer smo vsakodnevno prekolesarili več 
kot 30 km, za vrhunec pa smo se povzpeli 
na Vršič.  Pot je bila strma in zahtevna, a 
smo se odločili, da jo zagotovo prevozimo 
tudi naslednje leto. 
Polni kondicije in željni novih dogodi-
vščin smo dočakali junijski dan maratona 

Franje, kjer smo uspešno prevozili 30 km 
makadamskih in 53 km asfaltiranih poti. 
Za vse nas je bil to prav poseben izziv in 
nepozabna dogodivščina. S ponosom in 
medaljo v rokah  smo se  prijetno utrujeni  
vračali proti Dobrni in kovali načrte, kateri 
maraton bo naslednji. V začetku septem-
bra smo odšli na letovanje v Šibenik in 
tudi tukaj smo nabirali kondicijo, tokrat za 
Bike fest  Ljubljana. Trasa je potekala od 
Ljubljane do Litije, v dolžini 78 km. 

Z željo po novih zmagah se veselimo nove 
kolesarske sezone. Načrtujemo redne tre-
ninge in še več kolesarskih maratonov, za 
katere verjamemo, da jih bomo z lahkoto 
prevozili.  

Tanja Pinter,

varuhinja
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države. Na koncu lutkovne predstave nam je lutkar poiskal rde-
če noske. Te rdeče noske nam je lutkar zato razdelil, da smo si jih 
lahko dali na nos in na prste na rokah. Potem smo se pozdravlja-
li z lutkami in rdečimi noski. 
Te rdeče noske smo si vzeli iz vrečke, kjer je imel lutkar za nas 
pripravljeno predstavitev. Rdeče noske smo imeli potem za 
spomin, ker smo vprašali lutkarja, če jih lahko imamo za spomin 
in lutkar nam je dovolil. Tega lutkarja je poznal naš tovariš Boris. 
To bi bilo vse za danes, od  vas se poslavlja vaš najboljši učenec 
Alen.

Alen Jerak, uporabnik

Simon Krajnc, mentor

okoli z vozički ali na stole, da si namočimo noge in kakšno re-
čemo. Tovarišice so poskrbele za zaščito pred soncem. Na glave 
so nam poveznile kape, pripele senčnike na vozičke in nas na 
debelo namazale. Tovarišica Helena je odtiskovala  naše roke 
in noge, Bojana  in Nevenka sta nas masirali in ponujali vodne 
balone. Maja ga je odklanjala, ker je prav dobro vedela, da lahko 
poči in jo zmoči. Ostali smo jih dobro sprejeli. Tovarišica Maja 
nam je pripravila slastno limonado s citronko, ki jo je nabrala 
učenka Maja na našem zeliščnem vrtu. Zelo se nam je prilegla, 
ker nam je bilo zares vroče. Še tovarišica Tina je pomagala, da 
smo se imeli lepo. Hecali smo se in tudi katero zapeli. Na slado-
led pa bi skoraj pozabili, bil je že čas kosila. Ga bomo pa pojedli 
popoldne v sadnem frapeju in nam bo ves dan lepo!

Zapisala

Bojana Lipičnik, razredničarka

UTRINKI IZ CUDV

Poletje na plaži

Še smo ujeli nekaj toplih dni pred prihodom jeseni in mrzle 
zime. Pa ravno na najtoplejši dan v tednu smo planirali za našo 
skupino športni dan! Ker je v skupini kar šest učencev na vo-
zičkih, si težko privoščimo premike daleč na morje, zato smo si 
organizirali plažo kar v atriju Centra.
Pripravili smo bazen in ga napolnili s toplo vodo. Kar iz naše 
kuhinje smo potegnili cev! Kot naše stare mame smo se posedli 

Prvi šolski dan 

Za prvi šolski dan smo si ogledali lutkovno predstavo. Poznamo 
več vrst lutk, ki nam jih je predstavil gospod lutkar. Lutko lahko 

držimo v rokah, lutko lah-
ko držimo na prstu, lutka 
lahko tudi sedi, lutko lah-
ko imamo na nosu, lutko 
lahko držimo na palici. Z 
lutko lahko skačemo, ple-
šemo, lutko lahko imamo 
za spomin. Lutkar nam je 
predstavil različne lutke. 
Lutka je lahko iz  različne  
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zahvale/obvestila
Z A H V A L A

Pospremil sem te do praga življenja
te izročil Bogu, ti zaprl oči in zaželel:

» Pojdi tja, kjer se več ne umira in ne umre!«
Toda tvoj odhod vseeno boli.

                                       ( p. Pavle Jakop)

STANISLAV KORENAK
Vrba 25, Dobrna

( 1931 - 2018 )

Iskreno se  zahvaljujem sorodnikom, sosedom in vsem, ki 
ste nam ob smrti dragega očeta   izrazili sožalje in sočutje 
ter nudili pomoč. Hvala za cvetje in darovane svete maše, 
za spoštljivo spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno za-
hvalo namenjam osebju ZP Dobrna in patronažni službi za 
zdravniško oskrbo med boleznijo, gospodu župniku, Milanu 
Strmšku, za mašo zadušnico in pogrebni obred ter pogrebni 
službi Usar. Hvala vokalni skupini Stari prijatelji iz Nove Cer-
kve za občuteno petje in ge. Herti Rošer za izbrane besede 
slovesa.

Hvala vsem, ki ste z molitvijo za pokojnika počastili njegov 
spomin.

sin Stanko z družino

 

OBVESTILO - 
SPREMENJENA LOKACIJA VOLIŠČA

Vse občane obveščamo, da je prišlo do spremembe volišča, ki je 

bilo v Gasilskem domu Dobrna, Dobrna 7, 3204 Dobrna. 

Do spremembe je prišlo, ker je bilo potrebno upoštevati prvi od-

stavek 79. a člena ZVDZ, da so vsa volišča dostopna invalidom.

 

• Volišči za VE 4 (Klanc) in VE 5 (Zavrh nad Dobrno in Brdce 

nad Dobrno), ki sta bili v dvorani Gasilskega doma na Dobrni, 

sta prestavljeni v Kulturni dom Dobrna. 

Občinska volilna komisija Občine Dobrna

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo PGD Dobrna za hitro pomoč, 
pripravljenost, izredno organiziranost in požrtvovalnost 
pri poškodbi hčere na gasilskem tekmovanju. Hvala tudi 
gasilcema PGD Zabukovica in PGD Trnovlje za nudenje 
prve pomoči ter organizatorjem PGD Planina pri Sevnici.

Družina Adamič 
INFORMACIJE: Barbara (031) 846-909
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  DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 
  Lešničarjeva ulica 5,    3000 Celje 
  DŠ: 15736768 MŠ: 5117771000  TRR: SI56 0510 0801 5062 152 (Abanka)  
  tel.: 03 49 30 202       fax:  03 54 42 666 
                       gsm: 031 567 241       e-mail: dgn.celje@guest.arnes.si 
 
 

Društvo gluhih in naglušnih Celje deluje na območju naslednjih občin: 

                  
 
 

            Celje, 7.8.2018 
            Št.: DGNCe-211/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREDAVANJE  O OKVARI SLUHA IN TEHNIČNIH 
PRIPOMOČKIH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsebina predavanja: 
 
Splošne informacije o sluhu in o prvih znakih naglušnosti 
Kako priti do prvega slušnega aparata 
Pravice in dolžnosti dobaviteljev slušnih aparatov 
Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri slušnega aparata 
Tehnični pripomočki za premagovanje komunikacijskih ovir 
Predstavitev Društva gluhih in naglušnih Celje 
Preizkušanje tehničnih pripomočkov in odgovarjanje na vprašanja 

 
 

VABLJENI. 

KJE: KULTURNI DOM DOBRNA (Dobrna 1a, 3204 Dobrna) 
Konferenčna dvorana 1 

 
KDAJ: TOREK, 16. 10. 2018 ob 16.00 

 
IZVAJALEC: Društvo gluhih in naglušnih Celje 
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  Lešničarjeva ulica 5,    3000 Celje 
  DŠ: 15736768 MŠ: 5117771000  TRR: SI56 0510 0801 5062 152 (Abanka)  
  tel.: 03 49 30 202       fax:  03 54 42 666 
                       gsm: 031 567 241       e-mail: dgn.celje@guest.arnes.si 
 
 

Društvo gluhih in naglušnih Celje deluje na območju naslednjih občin: 
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PRIPOMOČKIH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsebina predavanja: 
 
Splošne informacije o sluhu in o prvih znakih naglušnosti 
Kako priti do prvega slušnega aparata 
Pravice in dolžnosti dobaviteljev slušnih aparatov 
Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri slušnega aparata 
Tehnični pripomočki za premagovanje komunikacijskih ovir 
Predstavitev Društva gluhih in naglušnih Celje 
Preizkušanje tehničnih pripomočkov in odgovarjanje na vprašanja 

 
 

VABLJENI. 

KJE: KULTURNI DOM DOBRNA (Dobrna 1a, 3204 Dobrna) 
Konferenčna dvorana 1 

 
KDAJ: TOREK, 16. 10. 2018 ob 16.00 

 
IZVAJALEC: Društvo gluhih in naglušnih Celje 

 

vabila
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Varni in povezani na domu z E-oskrbo

Projekt »Varni in povezani na domu« z E-oskrbo izvaja Telekom Slovenije, z namenom povečanja dostopnosti do socialnega 
servisa pomoči na daljavo s celodnevno povezavo prek osebnega telefonskega alarma. Projektu se z enakim ciljem priključujejo 
tudi slovenske občine. 
Storitev E-oskrba, ki se izvaja z dovoljenjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zagota-
vlja kakovostnejše in varnejše bivanje na domu vsem, ki pri tem potrebujejo podporo (starejšim, invalidom ali kro-
ničnim bolnikom). Je enostavna za uporabo in uporabniku omogoča, da lahko na enostaven in hiter način pokliče pomoč, ko 
jo potrebuje. Pomoč mu organizira usposobljeno zdravstveno osebje v asistenčnem centru 24 ur na dan, vse dni v letu. 
V okviru projekta »Varni in povezani na domu« je k subvencioniranju stori-
tve pristopila tudi Občina Dobrna, da svojim občanom zagotovi večjo do-
stopnost do storitve. 

Zato vljudno vabljeni v torek, 16. oktobra, ob 17. uri, v Kulturni dom  
Dobrna, konferenčna dvorana 1, kjer vam bomo bolj podrobno pred-
stavili storitev in oblike subvencij.

Več informacij dobite v Telekomovih centrih, na številki 080 8000, na sple-
tni strani http://www.telekom.si/e-oskrba in na spletni strani občine www.
dobrna.si.

VABILA

Občina Dobrna in ZTŠK Dobrna vabita na predavanje

Ise, srce Japonske

Gostili bomo dr. Klemena Senico
v petek, 23. novembra, ob 18. uri

v Kulturnem domu Dobrna (Konferenčna dvorana 1)

Vstop bo prost
Prijazno vabljeni

Občina Dobrna in ZTŠK Dobrna vabita na predavanje

Ise, srce Japonske

Gostili bomo dr. Klemena Senico
v petek, 23. novembra, ob 18. uri

v Kulturnem domu Dobrna (Konferenčna dvorana 1)

Vstop bo prost
Prijazno vabljeni

Občina Dobrna in ZTŠK Dobrna vabita na predavanje

Ise, srce Japonske

Gostili bomo dr. Klemena Senico
v petek, 23. novembra, ob 18. uri

v Kulturnem domu Dobrna (Konferenčna dvorana 1)

Vstop bo prost
Prijazno vabljeni

Gostili bomo dr. Klemena Senico

v petek, 23. novembra, ob 18. uri

v Kulturnem domu Dobrna 

(Konferencna dvorana 1)

Vstop bo prost

Prijazno vabljeni

OBČINA DOBRNA
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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

ŠTRUKLJEV VRH 7. 10. 2018 IRENA ŽAGAVEC 051 367 661 pd@dobrna.si

IZLET V NEZNANO 13. 10. 2018 PD DOBRNA IN PD VITANJE pd@dobrna.si

POHORJE - IZVIR PAKE 11. 11. 2018  IRENA ŽAGAVEC 051 367 661 pd@dobrna.si

VABILA

                                                  
 

      
Občina Dobrna, ZTŠK Dobrna, Turistično društvo Dobrna in Terme Dobrna 

 
vabijo na 

 

MARTINOVANJE NA DOBRNI, 
 

ki bo v soboto, 10. novembra 2018, od 11. ure dalje 
(pred hotelom Vita). 

 

Sprehodili se boste lahko med stojnicami s pestro ponudbo iz celotne Slovenije.  
 

V kulturnem programu bodo od 14.ure dalje sodelovala  
društva in glasbeniki iz Dobrne. 

 
Predstavili se bodo tudi vinogradniki iz Dobrne,  

ki bodo v sodelovanju z župnikom, gospodom Milanom Strmškom,  
pripravili krst mladega vina. 

 
 
                                                                                                        

Prijazno vabljeni! 
 
 

Ministrstvo za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. 
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KDAJ? KAJ?
4.

OKTOBER
13.00

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE DOBRNA
HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV
Občina Dobrna, ga. Alenka Rošer, (03) 780-10-50,
obcina@dobrna.si

10.
OKTOBER

17.00

PRAVLJIČNO-USTVARJALNE URICE V KNJIŽNICI DOBRNA
KNJIŽNICA DOBRNA
Knjižnica Dobrna, 03 426 -17- 80, 
betka.hutinski@knjiznica-celje.si

10.
OKTOBER

17.00

PREDAVANJE - LAJŠANJE BOLEČIN Z ZELIŠČNIMI IN 
ZAČIMBNIMI RASTLINAMI, OSNOVE PRIPRAVE ZELIŠČNIH 
ČAJEV,  PREDAVA GA. SANJA LONČAR, PRISPEVEK 5 EUR
KULTURNI DOM DOBRNA
Turistično društvo Dobrna, 031 650-313

16.
OKTOBER

16.00

KAM PO POMOČ, KO NE SLIŠIM VEČ
KULTURNI DOM DOBRNA
Društvo gluhih in naglušnih Celje v sodelovanju z Občino 
Dobrna in ZTŠK Dobrna, 03 493 - 02 - 02,
dgn.celje@guest.arnes.si

16.
OKTOBER

17.00

PREDSTAVITEV STORITVE - E OSKRBA
KULTURNI DOM DOBRNA
Občina Dobrna in ZTŠK Dobrna v sodelovanju s Telekomom 
Slovenije d.d., 03 780-10-50, obcina@dobrna.si

21.
OKTOBER

20.00

KONCERT KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE 
FILHARMONIJE S SOLISTI EMARSMASTER (VSTOP PROST)
DVORANA ZDRAVILIŠKEGA DOMA
Terme Dobrna, 080- 22-10, info@terme-dobrna.si

24.
OKTOBER

17.00

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE
KNJIŽNICA DOBRNA
Knjižnica Dobrna, 03 426- 17- 80, 
betka.hutinski@knjiznica-celje.si

25.
OKTOBER

17.00

IZDELOVANJE JESENSKEGA IN BOŽIČNEGA CVETJA IN 
OKRASKOV IZ KREP PAPIRJA Z MARTINO FELICIJAN IN 
MOJCO LEBER. PRISPEVEK 10 EUR.
KULTURNI DOM DOBRNA
Turistično društvo Dobrna , 041 769 - 684,  deu.marija@gmail.com

KOLEDAR PRIREDITEV OKTOBER - NOVEMBER 2018
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KDAJ? KAJ?
30.

OKTOBER
16.30

KOSTANJEV PIKNIK
PRED HOTELOM VITA
Terme Dobrna, 080- 22-10, info@terme-dobrna.si

31.
OKTOBER

11.00

KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE IN ODRASLE: 
IZDELOVANJE BUČ ZA NOČ ČAROVNIC 
AVLA HOTELA VITA
Terme Dobrna, 080- 22-10, info@terme-dobrna.si

31.
OKTOBER

16.30
HALLOWEEN PARTY / OTROŠKI PLES ZA NOČ ČAROVNIC 
HOLISTIČNI CENTER
Terme Dobrna, 080- 22-10, info@terme-dobrna.si

01.-03.
NOVEMBER

TANGO FESTIVAL - DELAVNICE PRVI KORAKI TANGA IN 
MILONGE
DVORANA ZDRAVILIŠKEGA DOMA
Terme Dobrna, 080 22 10, info@terme-dobrna.si

10.
NOVEMBER

11.00

MARTINOVANJE OB ŽIVI GLASBI S KULTURNIM 
PROGRAMOM IN MARTINOVIM SEJMOM DOMAČE OBRTI
PRED HOTELOM VITA
Terme Dobrna, Turistično društvo Dobrna, ZTŠK Dobrna, 
Občina Dobrna, 080- 22-10, info@terme-dobrna.si

14.
NOVEMBER

17.00

PRAVLJIČNO-USTVARJALNE URICE V KNJIŽNICI DOBRNA
KNJIŽNICA DOBRNA
Knjižnica Dobrna,  03 426 -17 -80, 
betka.hutinski@knjiznica-celje.si

23.
NOVEMBER

18.00

PREDAVANJE ISE - SRCE JAPONSKE, GOST DR. KLEMEN 
SENICA, VSTOP PROST
KULTURNI DOM DOBRNA
Občina Dobrna in ZTŠK Dobrna, 03 780-10-50,
marija.svent@dobrna.si

24.
NOVEMBER

RAZSTAVA IZDELKOV IZ KREP PAPIRJA, ADVENTNIH 
VENČKOV IN DEKORACIJ IZ NARAVNIH MATERIALOV, 
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ MLADIH TALENTOV IN 
MENTORJEV, DELAVNICE ZA OTROKE
KULTURNI DOM DOBRNA
Turistično društvo Dobrna, 041 769 - 684,
deu.marija@gmail.com

KOLEDAR PRIREDITEV OKTOBER - NOVEMBER 2018
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oglasi

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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Otvoritev in medgeneracijsko druženje 
na lokaciji Medgeneracijske točke v 

parku Dobrna
Foto: arhiv Občine Dobrna 
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Otvoritev in medgeneracijsko druženje na lokaciji 
Medgeneracijske točke v parku Dobrna
Foto: arhiv Občine Dobrna 



št. 79 / 2018 71

Občinski praznik 2018 
Foto: Ana Repas, arhiv Občine Dobrna 

Pevci in folklorna skupina Vrtca Dobrna Moški pevski zbor KUD Dobrna

Ana Kovačič in Beatrice Kastelic s harfama Folklorna skupina KUD Dobrna

Prisotni na slavnostni seji Prisotni na slavnostni seji
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Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2018

Torta ob 20-letnici delovanja Občine Dobrna

Občinski praznik 2018 
Foto: Ana Repas, arhiv Občine Dobrna 

Godba Dobrna


