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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Kljub poletnemu času počitnic in letnih dopustov je v tem letu na 
občini nadpovprečno veliko projektov »v teku«, ki terjajo stalno 
spremljanje in izvajanje  nalog, od ideje projekta, priprave potreb-
ne dokumentacije in razpisov za sofinanciranje,  potrebnih uprav-
nih in drugih postopkov in na koncu same izvedbe. Večino teh 
aktivnosti in del, ki jih je potrebno pripraviti pred izvajanjem  pro-
jektov na terenu, v javnosti ni opaziti, predstavljajo pa veliko  dela 
vseh zaposlenih na občini in so tudi osnova za prijave na razpise, 
kjer z našimi projekti kandidiramo za sofinanciranje teh, kar nam 
potem omogoča izvedbo projektov na terenu. Izvajanje nekaterih 
projektov že nekaj časa lahko spremljate na terenu, nekaj jih bomo 
izvajali še v jesenskem času, nekaj pa tudi v prihodnjih letih, kar 
bo odvisno tudi od uspešnosti pridobivanja služnostnih pogodb 
lastnikov zemljišč za gradnjo in, po pridobitvi potrebnih upravnih 
dovoljenj,  tudi finančnih možnosti in virov za realizacijo.   

POVABILO K SODELOVANJU
Vsak uspešno izveden projekt, vsak v Občino Dobrna pripeljani 
denar na osnovi evropskih in drugih razpisov, kjer lahko konkurira-
mo z našimi projekti, in vsaka druga dodana vrednost, ki jo skupaj 
uspemo na občini realizirati za naše ljudi, nam je v zadovoljstvo in 
nam daje veliko energije in moči za naprej. 

Vsa ta dobra energija in dodana vrednost, ki jo soustvarjate prija-
zne občanke in občani, ko  za projekte podpisujete služnostne po-
godbe in podpirate njihovo izvajanje, ter izjemna ekipa zaposlenih 
za projekte na občini kaj hitro zgubi svoj sijaj, ko pridemo na tere-
nu do zahtev in pogojev, ki jih ne moremo izpolniti. Posamezniki 
preveč pričakujejo in zahtevajo. Potrebno je ponovno poudariti, da  
moramo upoštevati načela enake obravnave vseh, zato izjem ne 
moremo in ne bomo delali. 

V tem smislu ponovno prijazno vabimo naše občanke in občane, 
da pri projektih na njihovem območju sodelujemo z enakimi po-
goji za vse,  da bomo zastavljena dela lahko skupaj lažje in hitreje 
pripeljali do realizacije. 

Zakaj to ponovno izpostavljamo?  Na določenih območjih je nekaj 
takih težav pri pridobivanju soglasij in služnosti pa tudi pri sami 
gradnji, ob tem pa imamo na drugi strani veliko pripravljenost ljudi 
za sodelovanje ter še večje število potreb in želja za izvajanje pro-
jektov.

Na občini se trudimo iskati skupne rešitve z vsemi, ko pa ocenimo, 
da bo zaradi ne dobljenih soglasij ogrožena možnost projekta za 
sodelovanje na določenem razpisu, se moramo umakniti in presta-
viti na  projekt, kjer so te zadeve urejene ali jih lahko z ljudmi hitro 
uredimo in projekte pripeljemo do gradbenega dovoljenja. Tako 
lahko potem na razpisih konkuriramo in če smo uspešni, pridobi-
mo tudi del sredstev za izvedbo projektov, ki so namenjeni našim 
občankam in občanom.        

Ob takih »problemih« in razmišljanju sicer redkih posameznikov se 
kar sama ponuja misel Phila Bosmansa. 
Zakaj gledaš vedno na drugo stran? Zakaj vedno misliš da imajo drugi 
več sreče? 
Drugi breg je vedno lepši. 
Toda ali nisi še nikoli pomislil, da tudi z drugega brega gledajo nate in 
mislijo, kakšno srečo imaš?
Nič ne vedo o toliko skrbeh, ki jih nosiš v srcu. 
Velika umetnost je srečo živeti. In ta umetnost se skriva v zadovoljstvu, 
v  tebi. 
Kajti nekaj je čisto zagotovo: tvoja sreča ne leži na drugem bregu.

PROJEKTI
Izjemno smo zadovoljni, da je v zadnjem času v Dobrni več grad-
bišč, ki Dobrno oživljajo in ji prinašajo dodatne vsebine in razvoj. 
Posebej smo veseli vlaganj zasebnikov v razvoj Dobrne, še posebej 
na področju turizma, kar smo v Dobrni vseskozi močno pogrešali.  
Na občini se izjemno trudimo, da čim več projektov izvajamo s 
pomočjo sredstev pridobljenih na vseh mogočih razpisih, kjer 
konkuriramo s planiranimi projekti. Pri tem našem delu vse bolj 
ugotavljamo, da so največji omejitveni faktor omejena lastna sred-
stva, ki jih država namenja občinam za delovanje, so pa obvezna 
pri sofinaciranju in izvajanju projektov.   

ZDRAVILIŠKI PARK
Na razpisu LAS smo bili uspešni s projektom ureditve javne raz-
svetljave in urbane opreme zdraviliškega parka, ki je izjemno po-
memben za naš turizem in prav tako za domačine. Veseli smo bili 
uspešnosti tega projekta na razpisu, saj bo ob 200-letnici zasaditve  
parka v naslednjem letu še polepšal ta naš turistični biser.

V zdraviliškem parku bomo v tem in naslednjem letu uredili tudi 
sprehajalno pot – promenado med Zdraviliškim domom in kavar-
no, da bo park ob svoji častitljivi  200-letnici  urejen. 

beseda           župana
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DIGITALNA DOBRNA
Promocija turizma na način primeren današnjemu času je izjemne-
ga pomena za vse turistične ponudnike,  za celotno destinacijo in 
še posebej  za celotno državo, Republiko Slovenijo … 
Zavodu za turizem šport in kulturo je uspelo, da je Dobrna postala 
ena izmed 34 vodilnih turističnih destinacij v državi, kar ji zagotavlja 
možnosti sodelovanja na razpisih MGRT za trženje in promocijo tu-
rističnih destinacij, s tem pa tudi sofinanciranje do 90 % upraviče-
nih stroškov projekta Digitalizacija promocije in trženja turistične 
destinacije Dobrna. 

Kako čim bolj uspešno izvajati promocijo turizma in občine kot ce-
lote, je stalnica našega dela, predvsem dela sodelavke v ZTŠK, ki je 
bil ustanovljen pred leti, ko je bil za ta namen zgrajen tudi paviljon 
v centru kraja, kjer deluje eko-tržnica, turistično informativni center 
in pisarna Turističnega društva Dobrna. 

V poletnih najbolj izpostavljenih turističnih dnevih, med drugim, 
spremljamo tudi obiske gostov in turistov v TIC in beležimo  do 
5 obiskov na dan, v času izven poletja pa večinoma ni obiskov,  
kar ne opravičuje stalne prisotnosti človeka v TIC. V tem  obdobju 
so vse informacije turistom in obiskovalcem dostopne v digitalni 
obliki na info terminalu in prav  tako v več jezikih v pisni obliki v 
katalogih in prospektih pred TIC. Verjamem, da tudi zaradi tega ni 
toliko obiskov v informativnem centru. Prav tako smo po telefon-
ski številki, ki je objavljena pred TIC, vedno dosegljivi, kadar turisti 
potrebujejo kakršnekoli informacije ali pomoč. Zaradi navedenega  
ZTŠK več časa namenja projektom, kot je npr. Digitalna Dobrna,  ki 
so pomembni za turizem v Dobrni in tudi širše.   

S projektom Digitalizacija promocije in trženja turistične destinaci-
je Dobrna bodo vse informacije, v pisani, slikovni in filmski predsta-
vitvi Dobrne in okolice, dostopne vsem na spletu in na vseh drugih 
družbenih omrežjih, v petih jezikih, tudi na info terminalu v Dobrni. 
Vse navedeno je izjemnega pomena za trženje in promocijo tukaj-
šnje turistične destinacije, njenih ponudnikov ter njihovih produk-
tov. Velik del projekta predstavlja tudi izobraževanje ponudnikov, 
turističnih vodnikov in drugih turističnih akterjev v destinaciji.  

SANACIJE PLAZOV
V Občini Dobrna smo do sedaj uspeli pridobiti sofinanciranje in 
izvesti sanacijo  25 različnih plazov in usadov na naših cestah in 
drugi javni infrastrukturi ter plazov, ki so ogrožali objekte in drugo  
premoženje. 
Ob neurju, junij 2018,  se je  med drugo škodo,  ki je nastala na te-
renu, na območju Zavrha nad Šubičem sprožil plaz, ki ogroža javno 
infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, PTT in elektro napeljavo ter 
javno cesto pa tudi spodaj ležeči objekt. Občina je pripravila vso 
potrebno dokumentacijo in projekte ter uspela pridobiti del sred-
stev za sofinanciranje izvedbe,  ki se na terenu že izvaja in se bo 
zaključila v oktobru 2019.

KOLEKTOR DOBRNA – ČISTILNA NAPRAVA
Glavni kolektor, ki odvaja vso fekalno vodo iz severnega dela obči-
ne, Term Dobrna in naselja Dobrna na centralno čistilno napravo 
v Vinski Gorici, je bil dotrajan, mestoma porušen in ne vodotesen. 
Tako je bila v prvi polovici leta do septembra 2019 izvedena sana-
cija celotnega kolektorja iz Dobrne do ČN ,v skupni dolžini cca 900 
m, ob tem pa tudi sanacija dela vodovoda iz Lanšperga na tem 
območju.   

SANACIJA NAPAJALNEGA VODOVODA IN DRUGE JAVNE 
INFRASTRUKTURE
Skupaj z obnovo dotrajanega vodovoda za Terme in naselje Dobr-
na, ki poteka iz vrtin v Hudičevem Grabnu do črpališča Škoflek, je 
bila na območju od črpališča  do Guteneka izvedena tudi cestna 
kanalizacija ter sprehajalna oziroma varna pot za otroke na odseku 
od Guteneka do tansformatorja, ki se bo kasneje nadaljevala proti 
jugu do Krulca z navezavo na obstoječo kolesarsko in peš pot do 
Dobrne.
S tem projektom ( ko bo končan) bo izvedena varna pot v šolo za 
otroke s tega območja, s Klanca in Zavrha, ter tudi prijetna spreha-
jalna pot ob Dobrnici od Dobrne do Guteneka, kjer se poti nato 
razcepijo proti Klancu, Zavrhu, Brdcam in Parožu ter Strmcu nad 
Dobrno.  

KANALIZACIJA
Priključitev območja Vrbe na drugi strani sv. Miklavža na obstoječo 
kanalizacijsko omrežje pri  cerkvi, ki gravitacijsko teče proti Dobrni 
in nadalje na ČN, zajema izvedbo črpališča, tlačnega voda in elek-
tro priključka. 
Projekt predstavlja del projekta Celostno urejanje odvajanja in či-
ščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na 
povodju Savinje,  »Izgradnja kanalizacije za naselja v porečjih Hu-
dinje in Dobrnice v občinah Vojnik in Dobrna, na območju Občine 
Dobrna za naselje Vrba«. Projekt je v izvajanju in bo zaključen do 
novembra 2019. 

Še več je drugih vsebin in projektov, ki so v različnih fazah izvajanja, 
nekaj teh bodo v nadaljevanju podrobneje predstavili še sodelavci.  

DELO SODELAVCEV REŽIJSKEGA OBRATA
Ob dejstvu, da v tem letu država ne razpisuje več javnih del za ob-
čine, je v režijskem obratu zaposlenih manj sodelavcev, medtem 
pa delo, ki ga je treba opraviti, ostaja v enakem obsegu, ali ga je 
celo več. Kljub temu sodelavci v RO zadovoljivo opravljajo vsa po-
trebna dela na področju vzdrževanja in urejanja javnih komunalnih 
in drugih zadev v občini, smo pa zaradi pomanjkanja ljudi nekoliko 
manj dejavni na projektih in delih na terenu, ki pa so tudi potrebna.  
Letošnje leto je izjemno obremenjujoče za ceste, posebej hribo-
vske. Zaradi velikega števila intenzivnih neurij so ceste, posebej ti-
ste na bolj strmih področjih, po močnih nalivih zelo poškodovane 

BESEDA ŽUPANA
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in  ponekod celo neprevozne. Tako je po vsakem neurju potrebna 
sanacija in obnova teh cest, kar prav tako zahteva angažiranje ljudi 
in znatna sredstva  za  izvajanje del na terenu.   

DELO NAŠIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ 
Vesel sem dobre energije in delovanja naših društev in organizacij, 
ki vsak na svojem področju  bogatite življenje v Dobrni. Hvala vsem 
za vse spremljajoče prireditve in dogodke ob občinskem prazniku, 
ki ste jih s tako vnemo pripravljali in organizirali.

Tudi poletje je že za nami in z njim vrsta lepih dogodkov v orga-
nizaciji društev in sekcij, med njimi tudi Poletna nedelja v parku, 
3. Maraton slovenskih folklornih skupin 2019, Razstava kulinaričnih 
ročnih del, rezbarstva, zeliščarstva, zbirateljstva in čebelarstva ob 
občinskem prazniku in izjemno uspela Mlinarska nedelja, ki v doli-
no mlinov pripelje vsako leto več  obiskovalcev in tudi ponudnikov 
domačih dobrot. Prireditev je vredna obiska zaradi lepe narave, 
predvsem pa stavbne in tehnične dediščine, ki jo obiskovalcem 
predstavijo domačini. Petje na vasi, iz časov svoje mladost, so ob 
hiškah sredi vasi obujali ljudski pevci Veseli vižarji in v svojo sredino 
privabili veliko naključnih obiskovalcev, domačinov in turistov. 

Že tradicionalna trgatev potomke Stare trte pod cerkvenim obzid-

jem je 22. septembra, letos malo zgodaj, naznanila uvod v  trgatev 
v vinogradih in polepšala nedeljsko dopoldne naključnim obisko-
valcem, domačinom in turistom. Tudi tokrat so naši vinogradniki 
zbirali grozdje za svoje vino, ki ga vsi poznamo pod imenom Naše 
vino in seveda tudi po izjemni kakovosti. To pa  lahko preverimo 
ob različnih dogodkih v občini, kjer se s tem in tudi s svojimi vini 
predstavljajo naši vinogradniki. 
Iskrena hvala vsem organizatorjem za te lepe in vsebinsko bogate 
dogodke v naši občini. 

Festival EMARS v sodelovanju s Termami Dobrna v obliki kultur-
nega turizma skozi vse leto razveseljuje domačine in obiskovalce 
Dobrne z različnimi koncerti v zdraviliškem parku ali ob slabem 
vremenu v dvorani Zdraviliškega doma. To je domiselna in izjemna 
obogatitev kulturne ponudbe v našem turističnem kraju, za kar si 
organizatorji  zaslužijo vso pohvalo. 

Člani društva upokojencev so letos za en teden prevzeli varovalno 
– redarsko službo  spremljanja prometa in zagotavljanja varne poti 
v šolo  za naše najmlajše, da se  varno uvedejo v za njih nov način 
življenja. Iskrena hvala.  

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl

V petek, 14. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma slav-
nostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kulturnim 
programom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za 
leto 2019 ter priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slav-

Praznik Občine Dobrna

nostno sejo je povezovala ga. Saša Pukl, udeležili pa so se je, 
poleg prejemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sveta Obči-
ne Dobrna in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin, 
predstavniki društev, organizacij, odborov in komisij ter številni 
občani. 

Tudi letos je praznični utrip popestrila Godba Dobrna, ki je igra-
la v pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim domom. 
Slavnostno sejo so s slovensko himno otvorili godbeniki pod 
vodstvom kapelnika, g. Mitje Maroška. Nadalje je župan Obči-
ne Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil dosežke v zadnjih letih 
delovanja občine. Čestital je vsem dobitnikom priznanj, zlatim 
osnovnošolcem  in občanom Občine Dobrna ob prazniku. 

V kulturnem programu je poleg Godbe Dobrna nastopil z reci-
tacijo pesmi Pojdimo na goro, avtorja Ferija Lainščka, tudi upo-
rabnik Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Luka 
Čevnik, mentorica ga. Brigita Kuder. 
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V kulturnem programu sta sodelovali tudi učenki Glasbene šole 
Celje, Ajda Žveplan in Zala Zupan, mentorica prof. Simona Mo-
škotevc Guzej, in Družina Jakob s petjem ljudskih pesmi.

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, 
to je učencem, ki bi bili, če ne bi bil splošni učni uspeh odpra-
vljen, vsa leta odlični, in sicer: Artank Emi, Novak Niki, Pritržnik 
Ani, Pritržnik Maju, Vodenik Taji in Zajc Izi. Vsem smo zaželeli, da 
bi  tudi  na srednješolski poti dosegali takšne rezultate in uspe-
he in da bi znali vse izzive, ki jih bo življenje pripeljalo na pot, 
premagovati z zavedanjem, da je prav vse mogoče, če človek 
verjame vase in v svoje sposobnosti.
Temu pa je sledil najbolj svečani dogodek te prireditve, podeli-
tev priznanj Občine Dobrna za leto 2019.
NAZIV »ČASTNA OBČANKA OBČINE DOBRNA« je prejela ga. 
Herta Rošer za predano, plodovito  življenjsko delo na področju 
vzgoje in izobraževanja, ljubiteljske kulturne dejavnosti in pro-
stovoljstva v Karitas ter vpetosti v pastoralno delo župnije, za 
žlahtno sled sobivanja v Občini Dobrna.
ZLATI GRB OBČINE DOBRNA je prejela ga. Marija Deu Vrečer 
za prenos strokovnih znanj in izkušenj na področje turizma v 
Občini Dobrna, za uspešno in kreativno vodenje turističnega 
društva ter odgovorno opravljanje nalog članice Občinskega 
sveta Občine Dobrna.
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA je prejel g. Boris Repas za dol-
goletno opravljanje nalog gasilskega častnika 1. stopnje v PGD 
Dobrna, za požrtvovalno delo v intervencijah, za prenos znanj 
in izkušenj na mlajše člane društva, za negovanje in ohranjanje 
ljudskega plesnega izročila v Folklorni skupini KUD Dobrna.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejelo Medobčinsko 
društvo delovnih invalidov Celje za strokovno in organizacijsko 
pomoč pri izvedbi projekta »Invalidom prijazna občina« in za 
povezovalno vlogo  v prizadevanjih za reševanje težav invali-
dnih oseb Občine Dobrna.

BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejel  g. Stane Rehar za 
razvoj družinskega podjetja ETT Lighting d.o.o. in uspešnost na 
domačem in tujem tržišču.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA je prejel g. Jože Kovač za 
dolgoletno, nadpovprečno aktivnost v Društvu upokojencev 
Dobrna in PGD Dobrna, za sodelovanje v skupnih prizadevanjih 
za kvaliteto življenja v Občini Dobrna.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2019 
SO BILA PODELJENA

Ge. Ani Žužek in ekipi za urejanje okolja Term Dobrna, za dolgo-
letno strokovno delo in prizadevanje za urejenost zdraviliškega 
parka in okolice kompleksa Term Dobrna.

Ekipi Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Albinu 
Kolarju in Vinku Rešetarju ter njunemu trenerju Andreju Pom-
petu, za izjemne uspehe, srebrno in dve bronasti medalji, na 
Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019.

Anji Golčer za osvojeno zlato 
medaljo v plavanju 25 metrov 
prsno in srebrno medaljo v me-
šani štafeti na Special Olympics 
World Games Abu Dhabi 2019 
ter za naziv državne prvakinje v 
paraplavanju 100 m prosto in 50 
m hrbtno.

Prireditev je slovesno zaključila 
Godba Dobrna pod vodstvom 
kapelnika Mitje Maroška.                                                                                                                      

 Zdenka Kumer
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Občina Dobrna je, skupaj s partnerjema Društvo vseživljenj-

skega učenja Dobrna in Fortyone, Denis Tomazin s. p., prijavi-

la projekt »UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE 
NARAVE NA OBMOČJU ZDRAVILIŠKEGA PARKA DOBRNA« 

na javni razpis za pridobitev evropskih sredstev in bila pri tem  

uspešna.

Zaradi parka mnogi ljudje obiščejo Dobrno. Poleti nas navdušu-

je z naravno svežino in hladom. Je dominantna danost Dobrne, 

njen dragocen biser nenadomestljive naravne in kulturne de-

diščine. Začetki zdraviliškega parka segajo približno v leto 1820, 

ko  je  bila zasajena kostanjeva aleja. V naslednjih desetletjih so 

se začeli urejati drevesni in parkovni nasadi. Danes so v parku  

drevesa vzorno označena in obiskovalcu nudijo bogata bota-

nična spoznanja. Drevesne skupine se dopolnjujejo z okrasnim 

grmičevjem, pojavljajo se nove poti in počivališča. V letu 2018 je  

bila v parku izvedena medgeneracijska točka – igrala in naprave 

za ranljive skupine in vse generacije. 

Slaba luč zelo obiskanega parka pa je v tem, da je opremljen 

s starejšimi in dotrajanimi klopcami za posedanje, druženje in 

počitek ter koški za odpadke.  Tudi javna razsvetljava v parku 

je  starejše izvedbe, ki ne ustreza določilom Uredbe o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kar je razlog, da 

bi bilo potrebno, predvsem zaradi varstva okolja in ohranjanja 

narave, navedeno prenoviti.

V ta namen namerava občina, v sodelovanju s partnerjema, v 

zdraviliškem parku izvesti ukrepe za varstvo okolja in ohranjanje 

narave. V sklopu operacije  bo: 

- prenovljena javna razsvetljava, ki bo ustrezala določilom 

navedene uredbe glede varstva okolja,

- prenovljena urbana oprema parka (klopi in koši), 

Občina uspešna pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev za 
obnovo Zdraviliškega parka Dobrna

- izvedeno izobraževanje širše javnosti na temo učinkovi-
te in za okolje sprejemljive javne razsvetljave.

V okviru operacije  bo park prenovljen v podobi, kot je izgledal 

v letih nastajanja. V ta namen so bile iz celjskega muzejskega ar-

hiva in od starejših občanov pridobljene stare fotografije parka, 

v snovanje projekta so bili vključeni domačini ter s strokovnimi 

nasveti in usmeritvami tudi Zavod za varstvo kulturne dedišči-

ne, OE Celje. Z upoštevanjem smernic ZVKD OE Celje pri pripravi 

projekta in izbiri urbane opreme in svetil v duhu zasnove parka 

pred 200 leti bo ta naravni biser dobil tudi podobo tistega časa.  

Ocenjena vrednost investicije je 70.540,52 € z DDV, od tega je 

predvidenih do 45.117,72 € iz sredstev CLLD. Naložbo sofinanci-

rata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj.

Z izvedbo ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave na 

območju Zdraviliškega parka Dobrna se bo prispevalo k izbolj-

šanemu stanju okolja.

Poleg omenjenega projekta je občina prijavila tudi projekt 

»UREDITEV SPREHAJALNE POTI – ALEJE V ZDRAVILIŠKEM 
PARKU DOBRNA« na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo za pridobitev povratnih sredstev. Za omenjen 

projekt, ki zajema ureditev 240 m sprehajalne poti v zdra-
viliškem parku, je občina prejela 31.354 € povratnih sredstev, 

4.277 € je predvidenih proračunskih sredstev.

Za oba projekta je  predvideno, da se bosta pričela izvajati v 

jesenskim mesecih  2019.

Urška Vedenik

 



št. 83 / 20198

GLASILO OBČINE DOBRNA

Projekt Digitalna promocija turizma v 
Občini Dobrna – Digitalna Dobrna
Destinacija Dobrna je bila prepoznana kot ena izmed 34 vodilnih 
destinacij v Sloveniji. S tem je izpolnila pogoj in se je lahko prijavi-
la na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične 
ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Prijavljena je 
bila operacija Digitalna promocija turizma v Občini Dobrna.

Trajanje operacije: 1. 11. 2018 – 15. 10. 2019
Vrednost operacije – upravičeni stroški: 78.500,00 Eur
Višina sofinanciranja: 70.650,00 Eur
Delež sofinanciranje: 90 %
Prijavitelj projekta: Javni zavod za turizem, šport in kulturo Do-
brna – ZTŠK Dobrna, Dobrna 1a; 3204 Dobrna

V okviru operacije so bile izvedene naslednje aktivnosti:
-izdelava destinacijske spletne strani www.visitdobrna.si (v slo-
venskem jeziku in v štirih tujih jezikih – nemški jezik, angleški jezik, 
italijanski jezik in hrvaški jezik),
- vzpostavitev Facebook in Instagram profila Visit Dobrna,
- odkup novih promocijskih fotografij za potrebe digitalne pro-

mocije destinacije,
- priprava promocijskih filmov za namen digitalne promocije 

destinacije,
- priprava vsebine in prevodov ter lektoriranje vsebine za novo 

spletno stran destinacije in drugih vsebin za digitalno kampanjo,
- promocija turističnih vsebin na spletnih straneh in družabnih 

omrežjih,
- izobraževanje turističnih ponudnikov na področju digitalne 

promocije itd. 

V okviru operacije je Destinacija Dobrna posodobila obstoječe 
digitalne predstavitve z namenom učinkovitejše digitalne prepo-
znavnosti doma in na tujih trgih, nadaljnje krepitve zadovoljstva 
turistov in dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni 
vodilne destinacije Dobrna kot tudi na nacionalni ravni. 

Učinki operacije bodo pozitivno vplivali na povečano število pri-
hodov in prenočitev turistov in bodo pripomogli k trajnostnem 
razvoju turizma v vodilni destinaciji Dobrna.

Operacijo Digitalna promocija turizma v Občini Dobrna sofinan-
cirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: 
http://www.eu-skladi.si/

Dodatne informacije:
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna 

Marija Švent, 03 780 10 64, marija.svent@dobrna.si

Vodja projekta:

Marija Švent, ZTŠK Dobrna

Primer objave na Facebooku profilu

Promocijski film Mlinarska nedelja 2019

Spletna stran www.visitdobrna.si
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Priznanje Zimske turistične patrulje 2018
Svet 24, d. o. o. je organiziral Zimsko turistično patruljo 2018, ki je v dnevni izdaji Svet 24 in na Radiu 
Aktual izhajala 16 tednov zaporedoma.

Občina Dobrna je po ocenjevanju tujih državljanov prejela priznanje za MISTIČNO DOLINO MLINOV.
Podelitev priznanja je potekala 25. 5. 2019 na plaži Debeli Rtič v Ankaranu.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
 Priznanje – Zimska turistična patrulja 
2018

komunala 
in okolje

O B V E S T I L O

o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Občane obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v 
sejni sobi, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava 
Republike Slovenije. 
Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal 
MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osno-
vi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. 

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala za območje Občine Dobrna, dne 14. oktobra 2019, od 10.00 - 13.00, 
v prostorih Narodnega doma Celje, mala dvorana, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vredno-
tenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer: 
• pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine, po-

šljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali skeniranega na elektronski naslov: obcina@
dobrna.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni Občine Dobrne,

• vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vre-
dnotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov: vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in 
predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih 
stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej 
navesti. 
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Rekonstrukcija kolektorja Dobrna – čistilna naprava Dobrna

KOMUNALA IN OKOLJE

Urejeno in čisto okolje je vrednota, za katero se moramo tru-
diti, da bomo lahko še naprej skupaj živeli v tem izjemnem 
življenjskem okolju ter takega ohranili tudi našim otrokom 
in zanamcem.

Zaradi dotrajanosti cevi je Občina Dobrna skupaj z javnim pod-
jetjem VO-KA Celje pristopila k projektu rekonstrukcije ob-
stoječega kolektorja (fekalnega kanala) na relaciji Dobrna 
– čistilna naprava. V projektni dokumentaciji je projekt razde-
ljen v dve fazi, in sicer prva faza poteka po isti trasi kot obstoječi 
kanal od čistilne naprave Dobrna do nove stanovanjske hiše, 
druga faza pa poteka od nove stanovanjske hiše do prečkanja 
potoka Dobrnica pri naselju Dobrna.

V pomladnih mesecih je bila na terenu izvedena 2. faza rekon-
strukcije kolektorja. Že pred pričetkom del, predvsem pa pri iz-
vajanju del, se je izkazalo, da so cevi v zelo slabem stanju in  je 
nujno potrebno kolektor obnoviti v celotni dolžini. 

Ker je bil kolektor v zelo slabem stanju, mestoma celo čisto po-
seden in porušen, smo se skupaj z upravljavcem odločili, da z 
deli pričnemo takoj in ne čakamo na jesen. Tako smo aktivno 
pristopili k pridobitvi potrebnih služnostnih pogodb še za 1. 
fazo obnove kolektorja, izbiri izvajalca in nato k rekonstrukciji 
kolektorja. Ker poteka vzporedno ob kolektorju vodovod, ki je 
prav tako starejše izvedbe, se je pristopilo tudi k obnovi vodo-
voda.

Rekonstrukcija 1. faze kolektorja in obnova vodovoda se je tako 
pričela v mesecu juniju 2019. Gradbena dela izvaja podjetje 
Gradbeništvo Jože Škrablin s. p. iz Vojnika, strokovni nadzor pa 
opravlja podjetje PR projekt, Rok Presečnik s. p., iz Mozirja. Dela 
so v zaključni fazi izvedbe. Celotna vrednost projekta (1. in 2. 
faza rekonstrukcije kolektorja ter obnova vodovoda) znaša okoli 
200.000 € brez DDV.

Zahvaljujem se vsem lastnikom zemljišč za strpnost, razume-
vanje in korektno sodelovanje pri izvedbi projekta. Ta predsta-
vlja rešitev odvajanja odpadnih vod za obstoječe objekte in za 
predvidene dopolnilne gradnje znotraj naselja in bo funkcional-
no povezana z že obstoječo kanalizacijo, prav tako pa izvedba 
projekta zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.

Urška Vedenik

Rekonstrukcija kolektorja FK1

Rekonstrukcija kolektorja FK1 in obnova vodovoda
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Komunalna ureditev območja Gutenek v Občini Dobrna

Na območju Guteneka je občina, v sodelovanju z upravljavcem 
vodovodnega sistema VO-KA Celje, pričela z izvedbo investicije, 
ki zajema izgradnjo cestne meteorne kanalizacije, obnovo vo-
dovoda in transportnega vodovoda, izvedbo zgornjega ustroja 
lokalne ceste, sprehajalne poti ter obnovo hišnih priključkov. 

Za gradnjo je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Projekt predvideva:
- izgradnjo cestne meteorne kanalizacije, DN 300 mm, dolžine 

275 m,
- obnovo vodovoda, iz duktilne litine DN 80 mm, dolžine 312 

m,

Obnova vodovoda  Izgradnja cestne meteorne kanalizacije in ureditev poti

- obnovo transportnega vodovoda, iz duktilne litine DN 150 
mm, dolžine 337 m,

- obnovo hišnih priključkov,
- ureditev poti in ceste.

Investicija, ki znaša okoli 100.000 € brez DDV, se financira iz sred-
stev najemnine infrastrukture in obnove hišnih priključkov ter iz 
proračunskih sredstev občine (cestni meteorni kanal).

Dela so se pričela izvajati v mesecu juniju 2019 in bodo predvi-
doma zaključena v mesecu oktobru 2019.

Urška Vedenik

Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben 
in vgradnja oglenih filtrov
Na zemljišču s parcelno številko 655/6, k. o. 
Klanc se že nahaja obstoječ objekt črpali-
šče pitne vode »Hudičev graben«. Občina 
Dobrna namerava, v sodelovanju z upra-
vljavcem vodovodnega sistema VO-KA 
Celje, na lokaciji tega obstoječega čr-
pališča na Klancu dopolniti vodovodni 
sistem in ga skladno z zadnjim stanjem 
tehnike dograditi z dvema filtroma z 

aktivnim ogljem, skozi katera bi se, pred 
iztokom v rezervoar, filtrirala surova voda 
iz obstoječih vrtin z oznako Hg-1 in Hg- 
3. Gabariti dozidanega objekta se bodo 
prilagodili obstoječim, ki so 4,60 m × 3,55 
m. Obstoječi objekt in dozidani del bosta 
oblikovno povezana z enotnim fasadnim 
ovojem in streho. Objekt bo skupne bruto 
površine 40 m2, tlorisna projekcija najbolj 

izpostavljenih delov objekta na zemljišče 
pa bo znašala 5,47 × 9,21 m. V dograje-
ni tehnološki prostor bosta vgrajena dva 
oglena filtra, premera okoli 1,6 m, skupaj 
s pripadajočimi cevnimi razvodi. 

Predmet projekta so, poleg dozidave 
črpališča pitne vode Hudičev graben in 
vgradnje oglenih filtrov, še elektroinštala-
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cije in oprema objekta ter ureditev križa-
nja obstoječega DV 20 kV s predvidenim 
prizidkom črpališča.

Za nameravano gradnjo je izdelana pro-
jektna dokumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 

V mesecu juniju je bilo izvedeno javno 
naročilo za izbor izvajalca. Z najugodnej-
šim ponudnikom  je bila v mesecu sep-
tembru podpisana izvajalska pogodba in 
nato še pogodba z izvajalcem strokov-
nega nadzora. Projekt, ki je ocenjen  v 
vrednosti  okoli 135.000 € brez DDV, bo 
predvidoma zaključen v štirih mesecih 
od uvedbe v delo.

Urška VedenikSituacija zunanje ureditve črpališča

Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Vrba
Občina Dobrna je bila uspešna pri pridobivanju sredstev, in 
sicer s projektom »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju 
Savinje: »Izgradnja kanalizacije za naselja v porečjih Hudinje 
in Dobrnice v občinah Vojnik in Dobrna, na območju Občine 
Dobrna za naselje Vrba (faza D)«.

V fazi D, v naselju Vrba, je za skupino osmih hiš, kjer zaradi  lo-
kacije  ni možnosti gravitacijske priključitve na obstoječo kana-
lizacijo, predvidena ureditev črpališča Vrba, tlačnega kanala v 
dolžini 224,40 m in gravitacijskega priključnega kanala, dolžine 
13,80 m. 
Črpališče Vrba se bo preko predvidenega EE NN priključka pri-
ključilo na EE NN omrežje iz obstoječe PS distribucijske električ-Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Vrba

Izgradnja črpališča Vrba
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ne omarice. Črpališče je locirano na parceli 624/1, k. o. Zavrh, v 
črpalnem jašku dimenzij 2m/2m. Tlačni kanal bo priključen na 
obstoječo javno kanalizacijo, ki se preko obstoječega kanaliza-
cijskega sistema priključuje na čistilno napravo Dobrna. 

Vrednost investicije je ocenjena na 88.500 € brez DDV. Občina 
Dobrna je za projekt pridobila nepovratna sredstva višini 59.927 
€ in povratna sredstva v višini 28.573 €. 

Dela na terenu, ki so se pričela izvajati v mesecu septembru, 

bodo predvidoma zaključena konec meseca oktobra 2019. Po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja se boste lastniki objektov, ob 
predhodni pridobitvi soglasja za priključitev upravljavca kana-
lizacijskega sistema na območju Občine Dobrna, t. j. javnega 
podjetja Vodovod-kanalizacija Celje, d. o. o., lahko priključili na 
novozgrajen kanalizacijski sistem.

Namen projekta je zagotoviti občanom naselja Vrba priključitev 
na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje in s tem pri-
spevati k varstvu voda in okolja.

Urška Vedenik

Odprava posledic škode po naravnih nesrečah 
Na podlagi ocenjene škode, programa odprave posledic škode 
po naravni nesreči, sprejetega s strani Ministrstva za okolje in 
prostor RS, in določenih prioritet ter na podlagi izdelane projek-
tne dokumentacije, izvedenega javnega naročila in postopka 
zbiranja ponudb za izbor izvajalcev ter pridobljenih sredstev s 
strani države, je občina pristopila k: 
- sanaciji plazu na javni poti JP 965651 Graščina Gutenek – 

Zavrh (plaz nad domačijo Šubič)
- odpravi posledic škode v Zdraviliškem parku Dobrna.

Sanacija plazu na javni poti JP 965651 
Graščina Gutenek – Zavrh (plaz nad domačijo Šubič)
Na obravnavanem območju je širše nestabilno (plazovito) ob-
močje. Odlom plazu poteka po pobočju nad občinsko cesto, 
stanovanjskim objektom Zavrh nad Dobrno 6 in gospodarskimi 
objekti. Dolžina odloma na obravnavanem območju je okoli 26 
m.

Do aktiviranja plazu je verjetno prišlo zaradi neugodnega vpli-
va obilnih padavin,  8. junija 2018, med močnim neurjem s po-
plavami, kar je pomenilo dodatno zmanjšanje strižnih trdnosti 
glinastih zemljin ter povečanje vzgonskih in hidrodinamičnih 
obremenitev ter posledično izgubo ravnovesja in zdrs zemljin. 
V sklopu izvedbe sanacije plazu na obravnavanem območju je 
predvidena izvedba oporne kamnite zložbe dolžine 28 m ter 
ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod.

Strošek sanacije plazu nad domačijo Šubič v Zavrhu znaša oko-
li 90.000 €, pri čemer je strošek občine 22 % DDV, projektna 
dokumentacija (PZI in PID), strokovni nadzor, geološki nadzor, 
varnostni načrt ter koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Dela na plazu, ki ogroža cestno in komunalno infrastrukturo ter 
posledično tudi domačijo, so se pričela izvajati v drugi polovi-
ci meseca septembra in bodo predvidoma zaključena v roku 
dveh mesecev. 

Odprava posledic škode v Zdraviliškem parku Dobrna
Zdraviliški park, ki je predmet odprave posledic škode, je zaradi 
poplav in močnega vetra v mesecu decembru 2017 utrpel zna-
tne poškodbe na drevnini. Sanacijski elaborat tako predvideva 
obnovo škode na drevnini na območju zdraviliškega parka, ki 
je kulturno zaščiten. Dela se izvajajo po predhodnih navodilih 
in pod stalnim nadzorom pristojnega konservatorja s pristojne 
območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
in ob sodelovanju mednarodno certificiranega arborista.

Urška Vedenik
Sanacija plazu nad domačijo Šubič v Zavrhu
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Vzdrževanje občinskih cest, odprava posledic škode po naravnih 
nesrečah in vzdrževanje gozdnih cest

Občina Dobrna ima približno 73 km kategoriziranih cest, ki 
jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej za-
radi vse pogostejših naravnih nesreč, ki povzročajo škodo na 
cestni infrastrukturi. Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim 
se določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, je 
določen na podlagi prioritet s terenskih ogledov in zagotovlje-
nih sredstev. Tako režijski obrat in zunanji izvajalec izvajajo na 
terenu razna dela na cestah, kot so čiščenje jarkov in propustov, 
gramoziranje poškodovanih cest, obnova bankin, čiščenje na-
nosov s cest … 

V okvir vzdrževanja cest sodi tudi odprava posledic škode po 
naravnih nesrečah. Namreč vse pogostejše naravne nesreče 
so med drugim vzrok poškodovani infrastrukturi na območju 

Vzdrževanje cest

Poškodovana cestna infrastruktura

Vzdrževalna dela na gozdni cesti

občine, saj močno deževje odnese s cest material, zamašijo se 
propusti in jarki, kar otežkoča prevoznost cest in s tem varen 
promet. Po vsaki taki naravni nesreči je potrebno pristopiti k 
odpravi posledic škode in izvesti nujne ukrepe za vzpostavitev 
prevoznosti cest. Z namenom, da se zagotovi uporabnikom 
cest normalna prevoznost in prometna varnost, se po vsakem 
večjem neurju opravi dodaten pregled cest, s tamponom se 
sanira poškodovana voziščna konstrukcija, sčistijo se jarki za od-
vod vode ter propusti in jaški.

Plan vzdrževanja gozdnih cest, s katerim se določijo predno-
stne naloge vzdrževanja gozdnih cest, je prav tako določen na 
podlagi prioritet s terenskih ogledov in zagotovljenih sredstev. 
Občina, v sodelovanju z Zavodom za gozdove, pripravi popis 
potrebnih del za obnovo gozdnih cest, ki se nato preda izvajal-
cu v realizacijo. Po končanih delih se zapisniško prevzamejo iz-
vedena dela, preda se potrebna dokumentacija (dobavnice) ter 
pristopi k obračunu. Tako so bila v letu 2019  vzdrževalna dela 
na cestah Kačnik – Skodovnik, Urlčjek – Štravs I., Orlica – Kamšak 
in Šunk – Lovska koča I.

Urška Vedenik
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Dejavnosti Režijskega obrata Občine Dobrna 

Režijski obrat Občine Dobrna, ki ga sestavlja pet javnih usluž-
bencev, izvaja urejanje in čiščenje javnih površin in sprehajal-
nih poti, urejanje zelenic, košnjo, vzdrževanje klopi, urejanje 
pokopališča, vzdrževanje in obnovo cest, urejanje prometne in 
neprometne turistične signalizacije, vzdrževanje vodovodov v 

upravljanju občine, gradnjo podpornih zidov, stopnic, mostov, 
urejanje deponij … 

V nadaljevanju je prikazanih nekaj slik iz aktivnosti in nalog, ki 
jih izvaja režijski obrat. 

Urška Vedenik

Sanacija mostu na sprehajalni poti v Vinski Gorici

Košnja trave ter urejanje zelenic in grmovnic

Ureditev hribčka za igro otrok pri Vrtcu Dobrna

Sanacija stopnic pri cerkvi sv. Miklavža v Vrbi
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Ravnanje z odpadki

Že večkrat smo opozarjali na skrb za čisto in urejeno okolje. 
Med dejavnosti, s katerimi lahko vsak prispeva k ohranjanju či-
stejšega okolja in naravnih virov, tako potrebnih za vzdrževanje 
kakovosti življenja, je tudi ločeno zbiranje odpadkov in pravilno 
ravnanje z njimi. 
Odpadke zato ločujmo že na izvoru, torej v naših gospodinj-
stvih. Odlagamo jih v zabojnike primerne za posamezno vrsto 
odpadkov. Zbiranje in obdelavo odpadkov na območju celotne 
Občine Dobrna opravlja podjetje Simbio d. o. o.
Še vedno pa se najdejo posamezniki, ki ne spoštujejo določil 
veljavne zakonodaje in odpadke odlagajo izven tipskih posod 
ali pa morda celo kar v naravi. 

V prihodnjem 
bomo namenili 
več pozornosti in 
nadzora nad pra-
vilnim ravnanjem 
z odpadki. Poo-
strili bomo nadzor 
nad pravilnim od-
laganjem na eko-
loških otokih, kjer 
bo uveden tudi 
video nadzor, pa 
tudi v gospodinj-
stvih. Preverili bomo vključenost gospodinjstev v organiziran 
odvoz komunalnih odpadkov, saj opažamo tudi nepravilno od-
ložene odpadke iz gospodinjstev. 

Zoper kršitelje bomo ukrepali v skladu z Odlokom o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravna-
nja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 
101/2015 in 29/2017). Za nepravilno ravnanje z odpadki je za fi-
zično osebo določena globa v višini 400 evrov.

mag. Nataša KOS

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

KOMUNALA IN OKOLJEKOMUNALA IN OKOLJE
invalidom 
prijazna občina

V življenju ni pomembno kam gremo, 
pomembno je s kom potujemo ... 
in člani našega društva se zelo radi dru-
žimo. Tako spoznavamo nove  ljudi in 
tkemo prijateljstva. Dan žena, dan mu-
čencev in materinski dan so dnevi, ko je 
priložnost in izgovor, da se poveselimo in 
družimo.
Združili smo prijetno s koristnim in  smo 
si ogledali zgodovinsko vrednoto in zani-
mivost, mesto pod mestom. Prijazna zgo-

dovinarka nam je najprej osvežila spomin 
iz zgodovine mesta Celje in ljudeh, ki so v 
mestu delali in živeli in o zanimivostih, ki 
se ohranjajo in gradijo še danes.  Celeia, 
mesto pod mestom,   je  vredna ogleda.
Arheološko razstavišče Celeia - mesto 
pod mestom v kleti Knežjega dvora je 
doslej največja predstavitev ostankov 
rimske Celeje »in situ«. Njena nema, ven-

dar slikovita govorica vas vabi, da se spre-
hodite med starodavnimi zidovi, ki priča-
jo o bogati zgodovini mesta.
Po ogledu smo se odpravili v gostišče, 
kjer smo se o videnem in slišanem pogo-
vorili. Sledil je kratek kulturni program z 
voščili.
Po okusni hrani pa je sledilo druženje ob 
glasbi in plesu.
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Materinski dan že vsa leta obeležujemo z 
obiskom porodnišnice Celje. Novorojen-
cem podarimo Miline copatke in Urškine 
vizitke. Mamicam smo tudi letos zaželeli 
vse dobro, novorojencem pa obilo otro-
ške radosti in brezskrbne razposajenosti.
Življenje je dar, rojstvo je čudo in nepo-
pisna sreča.

V okviru naših programov vsako leto po-
skrbimo za  druženje invalidov na Gorenj-
skem. V deževnem jutru smo se z dvema 
avtobusoma  odpravili proti Brezjam. 
Naša dobra volja in petje ob harmoniki 
Janka in Domna  je tudi upočasnila naliv, 
tu in tam nas je celo pozdravilo  sonce.

Po sveti maši smo se družili še z invalidi iz 
Laškega, ki so se namenili na isto pot.
Nato smo se odpravili v  Moravče in se 
okrepčali z okusnim kosilom. Ob glasbi in 

petju ni bilo časa za slabo  voljo in misli 
na vsakodnevne tegobe.

Naša srca zdravijo veselje, petje in dobra 
volja.
Športnih dejavnosti ni manjkalo, udele-
žili smo se srečanja invalidov v Logarski 
dolini in na Kopah, kjer smo v športnih 
igrah prejeli pokal. Dnevi ob igranju pika-
da in drugih športnih iger so bili dobro 
obiskani. Družili smo se tudi v delavnicah 
in na predavanjih, ki so bila zelo poučna. 
V kuharski delavnici smo pekli potico, si 
izmenjali recepte in izkušnje.

V pisarni našega društva so se pridno na-
birale zelo lepe in uporabne stvari. Podar-
jene smo dobili tehnične pripomočke, ki 
jih člani niso več potrebovali. Z veseljem 
nam je župan Občine Štore dodelil pro-
stor, ki smo ga poimenovali SHRAMBICA. 
Dobre stvari se širijo tudi od ust do ust 

in danes je naša Shrambica kraj, kjer hra-
nimo lepe in uporabne stvari. Ljudje pri-
hajajo sem posamezno, si stvari ogledajo 
in brez kakršnih koli dokazil lahko dobijo, 
kar jim pride prav. Za urejenost Shrambi-
ce skrbi naša Verica. 

Odločili sva se, da v Shrambico povabi-
mo uporabnike Doma Lipa, Štore. Z njimi 
smo se družili in vsak varovanec je našel 
nekaj koristnega zase. Ker je bilo to zani-
mivo druženje, sva se odločili, da s sode-
lovanjem delavcev v domu Lipa posta-
vimo stojnico in povabimo težje gibljive 
varovance. Z veseljem so se je udeležili 
druženja in na stojnici je vsak našel nekaj 
zase. Med pogovorom o časih, ko so bili 
doma in kako živijo danes ter ob dejstvu, 
da so obdarjeni, se je utrnila marsikatera 
solza. Varovanci kar niso mogli verjeti, da 
si lahko izberejo stvari brez plačila.

Ja, naša Shrambica je nekaj posebnega. 
Vse kar nam dobri ljudje podarijo, poda-
rimo naprej, ne glede na socialni položaj 
ali kraj bivanja. Druženje z varovanci nam 
je bilo v veliko veselje in odločili smo se, 
da se še vrnemo. 

Na kopalni dan smo se odpravili v Malo 
Nedeljo, kjer smo si nabrali novih moči, se 
razgibali in poveselili.

Druženje s sočlani je neprecenljive vre-
dnosti. Vzpodbujamo drug drugega in 
velikokrat lepa in topla beseda zdravi bo-
lje kot najmočnejša tableta.

Dragica Mirnik,

predsednica MDDI Celje
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kmetijstvo
Lipa in lipov med

Vonj cvetoče lipe je eden iz-
med najlepših. Spominja na 
prve poletne dni, ko po naši 
krajini zadišijo lipe in lipovci. 
Skoraj ni vasi v Sloveniji, kjer se 
na vaškem trgu ne bohoti vsaj 
ena lipa, simbol slovenstva. S 
svojo mogočno krošnjo daje 
odlično senco, v času cvetenja 
pa nudi prijeten vonj in pašo 
čebelam.

LIPA V SIMBOLIKI

Že v antiki je starim Grkom in 
Rimljanom lipa simbolizirala 
prijateljstvo ter nežno, zve-
sto ljubezen. Zakaj tudi ne, 
že sami listi lipe so srčaste 
oblike. Tudi v slovensko za-
vest je simbolni pomen lipe 
močno zasidran. Povezana je 
z različnimi običaji, šegami in 
navadami ter vaškim družab-
nim in političnim življenjem. 
Lipa je bila spoštovano drevo 
med kmeti, meščani in plemi-
či. Pod senčnimi krošnjami lip 
so bile pogosto kamnite mize 
in klopi, priljubljena zbirališča 
vaških veljakov in vaške sre-
nje nasploh. Tam so se zbirali, 
kramljali, tam se je jedlo, pilo, 
počivalo, igralo in veselilo. 
Tudi danes nas lahko lipa sim-
bolično poveže v ključnih tre-
nutkih. Tradicija sajenja lip se 
ohranja še danes, ne nazadnje 
tudi ob obiskih tujih državni-
kov, ki pogosto kje posadijo 
kakšno spominsko lipo.

Na dan razglasitve neodvisno-
sti Republike Slovenije so lipo 

zasadili na Trgu republike pred 
slovenskim parlamentom. Sa-
mostojnost Slovenije pa za-
znamujejo tudi številne druge 
lipe, ki so bile takrat zasajene 
na vseh koncih Slovenije. Tudi 
ob protokolarnem središču na 
Brdu pri Kranju so člani vlade 
zasadili lipe. Najstarejše naj bi 
bile zasajene še v času turških 
vpadov na krajih, kjer so bili 
Turki premagani ali od koder 
so bili pregnani. Od lipovih 
drevoredov je najznamenitejši 
drevored »Napoleonove lipe« 
pred Logatcem ob državni 
cesti, ki je bila nekdaj glavna 
prometnica med Ljubljano in 
Trstom. 

Lipo lahko zasadimo tudi ob 
rojstvu otroka. Lipa, ki raste 
skupaj z otrokom, je dragocen 
spomin na začetek novega ži-
vljenja in predstavlja pomem-
ben korak k sožitju med člove-
kom in naravo.

LIPOV MED

V Sloveniji prevladujeta dve 
vrsti lip, lipa in lipovec. Lipa 
cveti junija ali na začetku julija, 
lipovec cveti dva tedna po-
zneje. Čebele na njih naberejo 
sladko medičino ali mano in 
nam proizvedejo lipov med, iz 
posušenega cvetja pa si lahko 
pripravimo tudi okusen lipov 
čaj. 

Lipov med je svetlo rumene 
barve z zelenim odtenkom. 
Ima svež vonj po lipovem cve-

tju, mentolu, limonini lupini. 
Lahko je nektarnega ali mani-
nega izvora, zato ima značil-
nosti obeh;
v primeru nektarnega izvora 
hitro kristalizira, sicer nekoliko 
počasneje. Ker ni presladek in 
ima značilno osvežilno aromo, 
ga uporabimo tudi v kulinariki. 

Kot nasvet in namig za odlič-
no kosilo: 

Marinirano pečeni piščančji 
fileji z omako in lipovim me-
dom

Za 4 osebe:
700 g filejev piščanca

Marinada:
60 g lipovega medu
30 ml olja
30 ml vina ali sadnega soka 
(malinovega)
stolčene ali grobo sesekljane bri-
nove jagode, timijan, poper

»Steljica za pečenje« in nato pri-
prava omake:
 30 ml olja
30 g šalotke
50 g korenja
40 g korenine peteršilja
80 g jabolk
1 strok česna
200 ml fonda/osnove

Začimbe: list lovorja, rožmarin, 
sol 

• Za marinado zmešamo 
med, olje in začimbe. Pre-
mažemo fileje piščanca in 
jih v hladilniku v pokriti po-
sodi mariniramo nekaj ur 
(brez soli).

• V pekač zložimo očiščeno, 
olupljeno in drobno nare-
zano šalotko, korenje, ko-
renino peteršilja, jabolko, 
česen in začimbe ter fond.

• Na to pripravljeno »stelji-
co« položimo marinirane 
piščančje fileje, ki smo jih 
posolili.

• Polijemo s segretim oljem.
• V pečici pečemo pol ure pri 

180–200 °C.
• Prestavimo na toplo in tik 

pred serviranjem narežemo 
na manjše rezine.

• Omako pripravimo tako, 
da vse sestavine, na katerih 
so se spekli fileji piščanca, 
zmešamo, dodamo med in 
po okusu sok limone.

mag. Andreja Kandolf Borovšak,

Javna svetovalna služba v čebelar-

stvu, Čebelarska zveza Slovenije

Lipov med, foto: arhiva ČZS
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GLASILO OBČINE DOBRNA

Depresija - prepoznava in zdravljenje

Depresija je ena izmed najpo-

gostejših duševnih motenj, ki 

se lahko kaže kot pomanjka-

nje energije, umik v samoto in 

pomanjkanje volje za aktivno-

sti, ki smo jih nekoč radi opra-

vljali oz. v nekaterih primerih 

celo za osnovne življenjske 

aktivnosti, kot je skrb zase. Je 

kompleksna duševna motnja, 

za katero so značilni občutki 

žalosti, otopelosti, tesnobe in 

obupa, ki jih spremljajo ne-

gativno obarvane misli. Te 

vključujejo samoobtoževanje, 

izgubo smisla življenja oz. pri-

hodnosti ter v nekaterih pri-

merih tudi misli na samomor. 

Ljudje poročajo o občutku 

šibkosti telesa, nemoči, utru-

jenosti, o bolečinah v telesu 

(vključujoč glavobole) in mra-

vljincih. Pri opisovanju simpto-

mov moramo biti pozorni na 

to, da poznamo tri tipe depre-

sivnih epizod: blago, zmerno 

in globoko, zato je številčnost 

in intenzivnost omenjenih 

simptomov različna, glede na 

globino depresivne epizode. 

Vzroki in sprožilci

Vzroki za razvoj depresije so 

kompleksni in še ne dovolj 

dobro znanstveno raziskani. 

Pri razvoju depresije govo-

rimo o različnih dejavnikih 

povečane dovzetnosti, kot so 

genetika, osebnostne značil-

nosti, neugodne življenjske 

razmere ter posameznikove 

travmatske izkušnje v prvih 

letih življenja in o sprožilnem 

dejavniku. Slednji je najpogo-

steje večji stresni dogodek oz. 

skupek več (manjših) stresnih 

dogodkov skozi daljše obdo-

bje. To so lahko med drugim 

izgube, brezposelnost, revšči-

na, kronične bolezni, težave v 

partnerskem odnosu, nasilje 

in hiter življenjski tempo, kjer 

smo večino časa v pogonu in 

si ne vzamemo časa za vrnitev 

v ravnovesje oz. za prijetne 

dejavnosti. 

Kako jo zdravimo?

Učinkoviti načini zdravljenja 

depresivne epizode vključuje-

jo antidepresive, psihoterapijo, 

psihoedukacijo in psihosoci-

alno podporo. Pomembno 

je, da tako posameznik kot 

okolica razume vzroke za ra-

zvoj svojih težav in prepozna 

dejavnike, ki ga v trenutnem 

stanju vzdržujejo. K uspešno-

sti zdravljenja pomembno 

prispevajo tudi urejena in 

uravnotežena prehrana, vsa-

kodnevna telesna dejavnost, 

kvaliteten in zadosten spanec, 

sproščanje ter prizanesljivost 

do samega sebe. Zelo po-

membno je tudi zaupanje, da 

se bo posameznikovo razpo-

loženje ob strokovni pomoči 

postopoma izboljšalo.

Ustrezno celostno zdravljenje 

depresivne epizode je ključ-

nega pomena, saj statistika 

kaže, da približno 50 odstot-

kov oseb po prvi epizodi po-

novno zboli, po drugi epizodi 

depresije pa jih ponovno zboli 

kar 70 odstotkov (vir: NIJZ). Po-

novitev depresivne epizode 

lahko preprečimo z ustreznim 

celostnim in strokovno pod-

prtim zdravljenjem prejšnje 

epizode ter z zavestnim urav-

novešanjem vsakodnevnih 

stresov s prijetnimi dejavnost-

mi. 

Strokovna pomoč v 
zdravstvenem domu

Strokovna pomoč je občanom 

dostopna tudi v Zdravstve-

ni postaji Vojnik, v Centru za 

krepitev zdravja, kjer se lahko 

udeležijo psihoedukativne 

delavnice Podpora pri spo-

prijemanju z depresijo (štiri 

srečanja) in delavnice Tehnike 

sproščanja (eno srečanje) pod 

vodstvom psihologa. Za več 

informacij o pogojih vključitve 

in o ostalih programih s po-

dročja duševnega ter telesne-

ga zdravja se lahko obrnete na 

svojega osebnega zdravnika, 

referenčno sestro ali nepo-

sredno na Center za krepitev 

zdravja Zdravstvene postaje 

Vojnik, kjer si lahko na spletni 

strani preberete več informacij 

oz. nas kontaktirate na 03/780 

05 05 (Urška Stepišnik, dipl. 

med. sestra) ali 031 706 341 

(Maja Štukelj, mag. psihologi-

je).

Pridružite se aktivnim in uži-

vajte v zdravju!

Maja Štukelj, 

mag. psihologije
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Uspešen potek projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali 
prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«
V Sloveniji poteka na področju dolgotrajne oskrbe projekt 
»Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v 
izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, ki se 
bo izvajal do konca junija 2020. Eden izmed upravičencev 
je tudi Zdravstveni dom Celje, ki skupaj s panterji izvaja 
storitev na domu (Dom sv. Jožefa Celje), nudenje pomoči 
družini in nudenje psiho-socialne podpore uporabnikom 
(Center za socialno delo Celje) in nudenje socialne pomoči 
uporabnikom različnih starostnih skupin (Javni zavod So-
cio). 

V projekt, ki so ga poimenovali, Pilotni projekt dolgotrajna 
oskrba, se lahko vključijo občanke in občani občin Celje, Štore, 
Vojnik in Dobrna, starejši od 18 let. Projektne aktivnosti so na-
menjene osebam, ki zaradi zmanjšanih telesnih in kognitivnih 
sposobnosti v daljšem časovnem obdobju potrebujejo pomoč. 
Uporabnikom se zagotavljajo izvajanje pomoči pri opravljanju 
osnovnih in podpornih dnevnih opravil, storitve za ohranjanje 
samostojnosti, storitve psihosocialne podpore ter storitve e-
-oskrbe (elektronska oskrba). Pri e-oskrbi uporabniku zagota-
vljajo stopnjo varnosti v primeru nezgod, kjer lahko slednji ne-
mudoma vzpostavi stik s klicnim centrom (doktor 24 ur) in vrsto 

GLASILO OBČINE DOBRNA

z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine DobrnaZ zasedanja Občinskega sveta 

Občine Dobrna
Od zadnje številke Glasila Občine Dobrna, ki je izšla 6. 6. 2019, so 
svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali na eni seji, in 
sicer na 7. redni seji, ki je bila 17. 7. 2019.
Na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 17. 7. 
2019, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna podali so-
glasje ustanovitelja k izvajanju vrst oddelkov ter številu otrok v 
oddelku za šolsko leto 2019/2020 v Vrtcu Dobrna. Na tej seji so 
se seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Ob-
čine Dobrna za leto 2019 ter obravnavali in sprejeli 1. rebalans 

proračuna Občine Dobrna za leto 2019, sprejeta je bila tudi do-
polnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobr-
na za leto 2019. Na 7. redni seji so svetniki obravnavali in sprejeli 
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dobje, Dobr-
na, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. 
V Svet Zavoda JVIZ OŠ Dobrna pa so bili s strani ustanovitelja, 
Občine Dobrna, imenovani 3 člani za novo mandatno obdobje 
Sveta JVIZ OŠ Dobrna.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela: 

Mateja Smrečnik

drugih storitev, kot so nadzor nad vitalnimi funkcijami, zaznava 
padca, dima, izliva vode. 

Vse storitve so za čas trajanja projekta za uporabnike 
brezplačne. 
V okviru Pilotnega projekta dolgotrajna oskrba se je v 
Zdravstvenem domu Celje vzpostavila Enotna vstopna 
točka, kjer lahko zainteresirani za vključitev v projekt 
prejmejo vse potrebne informacije. Enotna vstopna točka 
se nahaja v drugem nadstropju Zdravstvenega doma. De-
lovni čas je od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure in 13. 
do 15. ure, v četrtek od 13. do 16. ure in 16.30 do 19. ure.  
Kontakti enotne vstopne točke so: telefon 03/5434-161 ali 
03/5434-162 in elektronski naslov 
dolgotrajna.oskrba@zd-celje.si .

Do septembra letos so prejeli 711 vlog. Upravičenih do dol-
gotrajne oskrbe v domačem okolju je bilo 236. Trenutno 
oskrbujejo 107 upravičencev dolgotrajne oskrbe, na njihovo 
pomoč čaka še 129 upravičencev. E-oskrbo koristi 1 upraviče-
nec, vlogo je podalo 17 oseb. 

Zdravstveni dom Celje
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javni razpisi
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. 
RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter na 
podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 
16/2019, 48/2019), Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2019

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti za leto 2019 imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

•	 imajo sedež v Občini Dobrna,
•	 so registrirani najmanj eno leto,
•	 njihova dejavnost je področje kulture,
•	 delujejo v javnem interesu,
•	 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
•	 imajo urejeno evidenco o članstvu,
•	 nimajo na dan, ko je bila oddana prijava na javni razpis, 

blokiranih transakcijskih računov odprte pri bankah ali hra-
nilnicah, kar bo razpisovalec preverjal iz javno dostopnih 
evidenc;

•	 pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna po-
ročila o realizaciji programov iz   preteklega leta 2018 ter 
načrt aktivnosti za leto 2019,

•	 predloženi program je namenjen čim večjemu številu upo-
rabnikov.

2.) Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
•	 osnovna dejavnost sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih 

društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta de-
javnost registrirana v statutu društva, se sofinancira le pod 
pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javno-
sti vsaj trikrat letno,

•	 kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednje-
šolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le 
v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,

•	 udeležba na območnih, medobmočnih in državnih sreča-
njih, 

•	 izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, 

•	 kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih 
namerava društvo organizirati), 

•	 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 

Osnovna dejavnost sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sofi-
nancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javno-
sti najmanj trikrat letno: 
–  enkrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni 

Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (JZ ZTŠK Dobrna) ali v Obči-
ni Dobrna, če so pozvani k nastopu, 

–  pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt ali pa nasto-
pijo kot gostje na eni od prireditev v občini ali izven občine ali v tujini, 

–  udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s po-
dročja svojega delovanja.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor 
za kulturno dejavnost in spomeniško varstvo.

3.) V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Do-
brna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu 
z Letnim programom kulture Občine Dobrna za leto 2019, sprejetim na 
4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019, in obja-
vljenim na spletni strani Občine Dobrna, https:www.dobrna.si. Dodeljena 
sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019, za namene za katere so 
bila dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi 
tega javnega razpisa za leto 2019 morajo izvajalci podati na enotnem 
obrazcu, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti v Občini Dobrna, Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 
3. 2020.

4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 7.000,00 EUR, in sicer na 
proračunski postavki številka 18020, za nabavo opreme za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost, 7.000,00 EUR, v skladu s sprejetim Letnim progra-
mom kulture Občine Dobrna za leto 2019.

5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisno 
dokumentacijo  lahko dvignete na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 
Dobrna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani Občine Dobr-
na, na naslovu: https://www.dobrna.si. 

6.) Prijave se podajo neposredno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti 
vidno označeno: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS KULTURA 
2019, s pripisanim naslovom pošiljatelja. Rok za prijavo na javni razpis 
je do 23. 10. 2019 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se štejejo 
prijave, ki bodo najkasneje 23. 10. 2019 do 12.00 ure predložene v 
tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne pri-
jave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.

7.) O izboru in  višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni 
v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Komisija bo prispele 
prijave na javni razpis odpirala dne 24. 10. 2019 ob 11.00 uri v prostorih 
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav bo javno. Ko-
misija bo pravočasno prispele prijave odpirala po vrstnem redu glede na 
čas prispetja k razpisovalcu Občini Dobrna.    
   
8.) Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Do-
brna, po tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na 
e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

 
Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl
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V nedeljo, 1. septembra, je v dolini mlinov v Lokovini prav »luštno blo«

Sončna nedelja je 1. septembra poplačala ves trud organizator-
jev 13. Mlinarske nedelje, Kulturno-umetniškega društva Dobr-
na, Turističnega društva Vinska Gora in kmetije Pungartnik-Vovk. 
Na ploščadi med hišo in gospodarskimi poslopji Vovkovih so to 
nedeljo oživela stara kmečka opravila, povezana z žitom in kru-
hom. Žito, ki so ga požele žanjice iz Društva Arnika, so v snope 
povezovali Veseli vižarji iz DU Dobrna. Sledila je mlačev s cepci, ki 
so jo opravili fantje iz Vitanja, na čelu z županom, g. Slavkom Ve-
trihom. Ta je med delom občinstvu pojasnil, da mu gre mlatenje 
tako dobro od rok tudi zato, ker ima kot župan veliko opravka z 
mlatenjem (prazne) slame. Dobrnski župan, g. Martin Brecl, je ob 
tem pojasnilu samo skromno molčal in si verjetno mislil - lastna 
hvala, cena mala.

Ko je bilo žito omlačeno, ga je gospodar Karli odnesel v mlin, iz 
moke pa so gospodinje iz Društva Arnike nato spekle kruh. Da delo 
le ni bilo preveč monotono, so ga delavci popestrili s petjem prilo-
žnostnih pesmi, folkloristi KUD Dobrna pa so po likofu še zaplesali.
Za nemoten potek programa je skrbela Ivica Vanovšek iz Vinske 
Gore in z družabnimi igrami k sodelovanju pritegnila tudi obi-
skovalce. 
Čeprav je vreme igralo pomembno vlogo in je bila Mlinarska ne-
delja v tem poletju praktično edina prireditev na prostem v Do-
brni in širši okolici, na kateri nismo potrebovali dežnikov, je bila 

ključna njena vsebina. Novost letošnje Mlinarske nedelje je bil kul-
turni program, kjer sta se petje in ples prepletala s tradicionalnimi 
kmečkimi opravili ter družabnimi igrami, prav tako pa ni manjkalo 
hrane in pijače. Prikaz posameznih kmečkih opravil so spremljale 
pesmi in plesi z ustrezno vsebino. Tudi termin prireditve je bil rav-
no pravšnji, saj so se dopusti in nakupi šolskih potrebščin že za-
ključili, stroški, ki so jih obiskovalci imeli s tem, pa so bili pozabljeni. 
Torej, dan kot ustvarjen za veselje in zabavo!
Organizatorji,  Kulturno umetniško društvo Dobrna, Turistično 
društvo Vinska Gora in kmetija Pungartnik-Vovk, smo imeli veliko 
dela, vendar brez pomoči drugih društev sami vsega ne bi zmogli. 
Ljudske pevke, članice Društva Arnika iz Dobrne, so žele žito, pele, 
pekle kruh in skrbele za svojo stojnico. Veseli vižarji iz Društva upo-
kojencev Dobrna so pomagali žanjicam pri spravilu žita in bili s 
svojim petjem prijetna osvežitev. Fantje iz Vitanja so s sabo prinesli 
nekaj pohorskega vzdušja ter pokazali, da poleg mlatenja slame 
znajo tudi prav fletno zapeti. Turistično društvo Dobrna nam je 
prijazno odstopilo svoje stojnice in ponudnika na dveh stojnicah. 
Občina Dobrna nam je pomagala pri promociji, njihovi delavci, 
na čelu z g. Tonetom Zagrušovcem, pa so kot vsa leta doslej po-
čistili okrog mlinov in poskrbeli za mize in klopi. Na stojnicah so 
tudi letos ponujali blago naši stari znanci, Društvo Arnika, CUDV, g. 
Branko Lugarič in Sabina Marošek.

Aleš Štepihar, predsednik KUD Dobrna
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V cerkvi sv.Jošta na Paškem Kozjaku je bila v nedeljo, 18.avgusta 
2019, ponovitev zlate maše dolgoletnega župnika gospoda To-
neta Krnca. Zlatomašnik je v tej cerkvi  43 let uresničeval svoje 
duhovništvo in upravljal župnijo.
Pri ponovitvi zlate maše so bili prisotni tudi gospod  Blaž Cu-
derman, ravnatelj salezijanskega doma na Trsteniku, gospod Ciril 
Slapšak, sokrajan in sošolec iz Šentruperta na Dolenjskem, ki živi 
in dela z mladimi v Želimljah ter  gospod Slavko Pajk, ravnatelj 
Don Boskove skupnosti Celje. Prisoten je bil tudi zdajšnji duhov-
nik, gospod Milan Strmšek, predstavniki  sosednjih občin in kra-
jevnih skupnosti. Ob slovesnosti se je zbralo veliko vernikov od 
blizu in daleč.

Tone Krnc se je rodil 30. novembra 1937 na Vederini (župnija 
Šentrupert na Dolenjskem). V duhovnika je bil posvečen 29. ju-
nija 1969, novo mašo pa je daroval 6. julija 1969 v Šentrupertu na 
Dolenjskem. V družini je bilo sedem otrok, ki so bili zelo povezani 
med seboj. Prihaja iz zelo verne družine, saj je tudi njegova se-
stra Milka bila redovnica usmiljenka. 

Premalo je besed, s katerimi bi lahko opisala vse njegovo delo in 
življenje. Težko bi strnila v nekaj vrsticah zgodbo, ki se je priče-
la leta 1973 z njegovim  prihodom na Kozjak.  Omenila bom le 
prvi dan njegovega prihoda. S kombijem  je prispel do planinske 
koče na Kozjaku, kjer ga  je pričakal župljan, (kot sam opisuje v 
svoji knjigi »Vse zate in s teboj, zvesti Bog ») Jože Mešl -  ključar.
S parom volov in vprežnimi garami  mu je komaj uspelo pripelja-
ti do cerkve sv. Jošta »ropotijo«, ki so jo pripeljali s seboj. 
Življenje se mu je zdelo vse prej planinsko-kmečko kot pa du-
hovniško. Tako mu je bilo namenjeno, da je  v tej prekrasni neo-
krnjeni naravi pričel s svojim duhovništvom.  

Leta so tekla in njegovo življenje je bilo pretkano z vzponi in 
padci. Kanček njegovega dela in življenja pa bo za vedno ostal 
zapisan nekje v tem mirnem, tihem in prelepem okolju, ki ga je 
oboževal vsa ta leta.
Veseli smo bili njegovega prihoda, da smo lahko z njim slovesno 
proslavili njegovo zlato mašo. Naj ob tem navedem naslednji ci-
tat: 

Prof. Janez Janžekovič, ki je bil profesor filozofije večine po 
vojni posvečenih duhovnikov, je imel za svojo zlato mašo 
eno redkih pridig. Svoj nagovor je začel: »Veste, dragi bratje 
in sestre, da na zlato mašo ni treba čakati ne vem koliko let. 
Ali ni vsaka maša zlata maša … nekaj izredno dragocenega, 
neponovljivega …«
Zlato je dragoceno, ker je skoraj neuničljivo. Na tem svetu 
ni nobena stvar večna. Vendar kar traja 50 let, torej precej 
več kot pol življenja, že ima večnost, dokončnost.

Naj se ob koncu zahvalimo vsem, ki ste kakor koli pripomogli, da 
je naša  slovesnost  zlatomašnika potekala v lepem prazničnem 
vzdušju. Hvala vsem nastopajočim za bogat kulturni program in 
za dobrote naših gospodinj, ob katerih smo pozabili, kako čas 
beži. 
    Župnija Paški Kozjak, Jelka Rek

Spoštovani ljubitelji in ljubiteljice petja

Dovolite, da nadaljujem tam, kjer je v junijskem Dobrčanu 
končala naša pevka, Lidija Praunseis (Dobrčan, št. 82, stran 
19). Predstavila je delovanje Ženskega pevskega zbora Korona 
KUD Dobrna v sezoni 2018/19. Napovedala je tudi, da se bomo 
udeležile mednarodnega zborovskega tekmovanja v Bosni in 
Hercegovini. 

Odločitev, da se prijavimo na enega od pevskih tekmovanj v tu-
jini, je dozorela takoj po odlično obiskanem valentinovem kon-

certu. Po uspešnem nastopu na Območni reviji odraslih zborov 
občin Dobrna, Štore, Vojnik in MO Celje, ki je bil 10. 5. 2019, smo 
zato še intenzivneje vadile in »pilile« izbran program. Vaje so po-
tekale večkrat na teden, tudi ob nedeljah dopoldne. Kljub vsej 
dobri volji, ki je ne pri pevkah ne pri zborovodju ni manjkalo, 
se je pri vseh vse bolj kazala utrujenost. A je naša Mojca Abbas 
našla rešitev tudi za to težavo. Presenetila nas je z obiskom pevke 
Rebeke Dremelj. Lahko si le predstavljate, kakšen je bil ta večer! 
S podvojeno voljo smo nato vadile vse do dneva tekmovanja. 
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In končno so se obrestovale ure vaj - na 4. Mednarodnem zbo-
rovskem tekmovanju Lege Artis 2019, ki se je odvijal od 7. do 9. 
junija v Tuzli, je Ženski pevski zbor Korona KUD Dobrna prejel:
- prvo nagrado in 90,17 točk, v kategoriji B – ženski in 

moški zbori,
- certifikat za najboljšo izvedbo skladbe z elementi tradi-

cionalne glasbe, v kategoriji B – ženski in moški zbori in
- nagrado - brezplačno udeležbo na 5. Mednarodnem 

zborovskem tekmovanju Lege Artis 2020 v Tuzli.

Na tekmovanju so nastopili zbori iz sedmih držav (Bosne in 
Hercegovine, Češke, Hrvaške, Kolumbije, Madžarske, Srbije in 
Slovenije), sodilo pa je pet vrhunskih glasbenih strokovnjakov 
(iz Belgije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in ZDA). 

Naj se na tem mestu iskreno zahvalimo Občini Dobrna za po-
moč pri kritju stroškov poti in Hotelu, gostilni Triglav za vse 
dobrote, ki so nam jih tako velikodušno pripravili. Hvala župa-
nu, Martinu Breclu, in predsedniku Kulturnega društva Dobr-
na, Alešu Štepiharju, ter sokrajanom za čestitke in pozornosti. 
Hvala tudi prijateljem iz Galicije, ker jim nikoli ne zmanjka 
idej, s katerimi nas nasmejijo. Posebna zahvala velja našim dru-
žinskim članom - brez vas ne bi mogle biti to, kar želimo. Ne 
nazadnje iskrena hvala tudi našemu pevovodju, Janu Grobel-
niku, ki z jekleno potrpežljivostjo vztraja tako dolgo, dokler 
vsaka pesem ne zazveni prav. Z veseljem se spopadamo z no-
vimi pevskimi izzivi.  

Ob pričetku nove – že 20. sezone vabimo k sodelovanju nove 
pevke. Pridružite se nam lahko  vsako sredo  na vajah v kultur-
nem domu. Za več informacij lahko pišete na korona.dobrna@
gmail.com. V jubilejni sezoni pripravljamo več presenečenj. Z 
vajami smo že pričele. 

Za ŽPZ Korona KUD Dobrna,

Mateja Čerenak, foto: Silvija Repas
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Aktivnost Društva ARNIKA Dobrna

V poletnih mesecih je bilo kar nekaj prire-
ditev, ki niso minile brez pridnih rok čla-
nic Društva Arnika Dobrna. 
V mesecu juniju je CUDV Dobrna gostil 
več kot 200 zaposlenih v podobnih zavo-
dih, kot je na Dobrni. Prišli so iz različnih 
krajev Slovenije. Organizirani so bili po-
hodi in delavnice na različnih lokacijah. 
Tudi članice Društva ARNIKA  smo sode-
lovale z delavnico peke drobnega peciva, 
ki smo jo izvajale na turistični kmetiji Pri 
Minki. Udeleženci so bili z izvedbo delav-
nice zelo zadovoljni. Hvala Šventovim, ki 
so nam pomagali, da so lahko udeleženci  
preživeli dopoldan v prijetnem okolju.
Vsako leto devetošolci na OŠ Dobrna ob 
zaključku šolskega leta pripravijo zaključ-
no prireditev za starše, učitelje, sorodnike 
in prijatelje – valeto. Seveda se spodobi, 
da se taka prireditev zaključi s pogostitvi-
jo povabljenih. Letos so za to pogostitev 
poskrbele članice Društva ARNIKA Dobr-
na. Pohval seveda tudi tokrat ni manjkalo.
V okviru projekta digitalna promocija tu-
rizma v Občini Dobrna je v mesecu juniju 
potekalo snemanje o peki kruha in poti-
ce v krušni peči. Snemanje je potekalo pri 
Špeglovih v Lokovini. Podeželske žene so 
v veselem razpoloženju odlično prikaza-
le, kako poteka peka kruha in potice od 
priprave peči do končnega izdelka – pri-

jetno dišečega kruha in potice. Špeglo-
vim se zahvaljujemo, da so nam omogo-
čili ta prikaz v njihovi hiši.
V mesecu juniju so člani DU, ki sestavljajo 
skupino Vižarji, pripravili lepe poletne ve-
čere ob hiškah v centru Dobrne. Članice 
društva smo poskrbele, da pevci in obi-
skovalci niso bili lačni in žejni.
21. 7. 2019 je TD Dobrna organiziralo Po-
letno nedeljo v parku, ki so jo s svojim 
nastopom popestrile tudi ljudske pevke, 
članice Društva Arnika Dobrna. Seveda 
pa ni manjkala tudi stojnica z dobrotami.

1. 9. 2019 je v dolini mlinov, na Vovkovi 
domačiji, potekala že 13. Mlinarska ne-
delja. Na prireditvi so skupine prikazale 
kmečka opravila, ki so potekala od žetve 
do peke kruha. Prireditev se je pričela z 
žetvijo s srpi, ki so jo prikazale naše čla-
nice. Manjkali niso niti brusači in mlatiči. 
Kot je bilo včasih, ko je po opravljenem 
deli sledil »likof«, tudi ta ni manjkal. Ob 
koncu je sledil prikaz priprave kruha. Tudi 
ta mlinarska nedelja je minila v veselem 
razpoloženju. 

Ljudske pevke v nedeljo, 13. oktobra 
2019, načrtujejo koncert ljudskih pesmi 
in napevov, na katerem vas bodo pevke 
in vabljeni gosti spomnili na čase, ko je 
bilo izkazovanje ljubezni bolj skrito očem 
kot  danes. Vljudno vabljeni, da si skupaj 
z vami polepšamo nedeljsko popoldne.

Leto 2019 se počasi preveša v svojo za-
dnjo četrtino, v obdobje, ko se narava 
obleče v čudovite barve. Ne spreglejte te 
lepote. Želimo vam prijetne jesenske dni.

Društvo ARNIKA Dobrna,

Branka Gal
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Folklorna skupina KUD Dobrna

Letošnje poletje smo folklorniki popestrili marsikatero priredi-
tev. Še posebej si štejemo v čast, da smo zaplesali na porokah.

18. 5. 2019 je v zakonski stan stopila naša plesalka Sabina Ma-
rošek. Z možem Miranom Kumrom že krepko korakata proti 1. 
obletnici. 

8. 6. 2019  pa je pred oltar popeljal svojo izbranko Katjo naš 
harmonikaš Matej Krivec.  

Folklorniki obema paroma želimo veliko sreče, zdravja in med-
sebojnega razumevanja, skupna življenjska pot pa naj  bo ob-
sijana z ljubeznijo .

2. 6. 2019 smo nastopili na prireditvi ”Folklora na vasi” v Novi 
Cerkvi, ki jo vsako leto prireja njihovo turistično društvo.

16. 6. 2019  je na  zdraviliški ploščadi potekala prireditev 3. Ma-
raton slovenskih folklornih skupin  v organizaciji MKD Od Celja 
do Žalca. Kot soorganizatorji, poleg Term Dobrna in Občine 
Dobrna, smo gostili štiri folklorne skupine. Poleg domače sku-
pine so nastopili še: OFS PLAMEN Škocjan na Dolenjskem, Dru-
štvo SOŽITJE obalnih občin, FS KUD Šmartno v Rožni dolini ter 
FS KUD O. Župančič TINJE. Prireditev je  uspela, še vreme nam 
je bilo naklonjeno, tako da smo lahko izvedli še povorko skupin 
od kulturnega doma, skozi zdraviliški park do prireditvenega 
prostora. Folklorniki so Dobrno zapustili v lepem spominu, saj 
smo prejeli samo pozitivne povratne informacije. 

Skupinska slika z zakoncema Kumer

Skupinska slika z zakoncema Krivec

Povorka folklornih skupin 16. 6. 2019

Nastop OFS PLAMEN Škocjan na Dolenjskem

Nastop društva SOŽITJE obalnih občin
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Nastop FS KUD Šmartno v Rožni dolini

Nastop FS KUD O. Župančič Tinje

Nastop FS KUD Dobrna

30. 8. 2019 smo snemali videospot z Vingosi iz Vinske Gore.

1. 9. 2019 se je odvijala 13. Mlinarska nedelja. Tudi tokrat smo 
se zavrteli ter zaplesali splet štajerskih plesov.

Prihodnje leto bo folklorna skupina beležila 70-letnico delova-
nja. Priprave na praznovanje so se pričele. Bilo pa bi lepo, da bi 
bili številčnejši. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na vajah 
kot plesalka, plesalec ali muzikant. Vsak, ki je rad dobre volje, 
rad pleše, prepeva ali igra na kakšen instrument; skratka vsak, ki 
ima željo po tovrstnem druženju. Najdi čas in se nam pridruži, 
da skupaj nadaljujemo, kar so pričeli naši predhodniki.  

Kontakt: 041 381 550  Ida, 040 477 063  Lidija

Kvartet GRČE je že šestič zapel na Bardejovskem 
sejmu na Slovaškem

Letos je v slovaškem mestu Bardejov tradicionalno potekal 
že 668. zgodovinski ali 48. novodobni Bardejovski jarmok, ki 
je vsako leto v avgustu osrednja prireditev kraja in širše oko-
lice na severovzhodu Slovaške. Tudi letos  je bil na prireditvi 
organiziran pester kulturni program z mednarodno udeležbo 

nastopajočih, ki so vse dni bardejovskega sejma ponudili zelo 
pester glasbeni program. Kvartet Grče se je tudi letos odzval 
povabilu Kulturnega centra Bardejov in v kulturnem programu 
sejma sodeloval s svojim slovenskim programom. Že šestkrat 
(2014 – 2019) je kvartet tudi letos navdušil s slovensko ljudsko 
in narodno zabavno glasbo. 
Kot predstavniku Slovenije je organizator v kulturnem progra-
mu sejma namenil kar dva termina za nastopanje. 
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Tudi za naslednje leto je kvartet GRČE že dobil vabilo na Barde-
jovski jarmok, vabljen pa je tudi na dva mednarodna zborovska 
festivala, ki bosta  v oktobru in decembru 2019, v Zborovu, Bar-
dejovu in v Gorlicah na Poljskem.  
Letos se fantje teh festivalov ne bodo udeležili, saj imajo pev-
ske obveznosti za pripravo in snemanje svoje druge CD plošče 
in se že pridno pripravljajo na praznovanje desete obletnice 
delovanja, ki jo bodo obeležili v maju 2020.

Za kvartet GRČE,

zborovodja  Janez Kolerič

DOGODKI

Kvartet se je s prvim nastopom v četrtek, 22. 8. 2019, predsta-
vil tik pred otvoritvijo sejma, ki ga je uradno odprl predsednik 
Slovaške vlade, Peter Pellegrini. Svoj drugi nastop pa je kvartet 
odlično opravil v soboto, obakrat pa navdušil veliko število po-
slušalcev, ki so navdušeno zaploskali zapetim skladbam tudi s 
spremljavo harmonike, ki jo je spretno igral tenorist kvarteta, 
Žiga Jeseničnik.
Še posebej odmeven pa je bil nastop kvarteta na druženju de-
legacij partnerskih mest mesta Bardejov, saj so fantje nadome-
stili klapo iz hrvaškega Kaštela, ki je bila določena za nastop na 
banketu, pa se vabilu ni odzvala. Na željo koordinatorja prire-
ditve je klapo nadomestil kvartet in dobro uro in pol prepeval 
slovenske ljudske pa tudi nekaj dalmatinskih in res navdušil 
številne delegacije partnerskih mest Bardejova. V vseh dneh 
bivanja v Bardejovu  so fantje priložnostno večkrat zapeli tudi 
našim dolgoletnim prijateljem v kraljevskem mestu Bardejov, 
ki si vedno želijo slišati  slovensko pesem. Zelo pa smo bili ve-
seli slovenskih obiskovalcev sejma, že drugič so se ga v velikem 
številu udeležili Slovenci iz Krškega.

Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna 
ob začetku šolskega leta 2019–2020

Društvo vseživljenjskega uče-
nja Dobrna (DVU), ki ga se-
stavljamo domačini, kot del 
Točke vseživljenjskega uče-
nja Ljudske univerze Celje na 
Dobrni skrbi, da se v kraju na 
področju izobraževanja odra-
slih vedno nekaj dogaja. 

Trudimo se z organizacijo 
krajših praktičnih delavnic, je-
zikovnih in drugih tečajev … 

Z izvajanjem študijskih krož-
kov želimo zagotoviti večjo 
dostopnost izobraževanja v 
lokalnem okolju, zato bomo 
prijavili tudi dva študijska 
krožka. 

Na Točki vseživljenjskega 
učenja imamo uradne ure, 
na katerih smo vam na vo-
ljo za svetovanje. V šolskem 
letu 2019–2020 bo v času 

uradnih ur društva odpr-
to Središče za samostojno 
učenje, kjer je možnost za 
samostojno učenje in uspo-
sabljanje s pomočjo men-
torja. Na razpolago so tudi 
računalniki z dostopm do 
interneta, ki jih lahko brez-
plačno uporabljate za br-
skanje po spletu, uporabo 
različnih aplikacij in raču-
nalniških programov.

Sredi meseca novembra 2019 
pripravljamo začetek 50-ur-
nega tečaja nemškega jezika. 
Tečaj bo vodila domačinka, 
članica DVU, Mateja Novak. 
V sodelovanju z Ljudsko uni-
verzo Celje načrtujemo tudi 
izvedbo tečaja, kjer bomo 
udeležence usposabljali za 
učunkovito ravnanje z raču-
nalnikom in pametnim tele-
fonom.

V imenu kvarteta GRČE se zahvaljujemo našemu strokovnemu 
vodji, g. Janezu Koleriču, ki nam je omogočil, da smo že šesto 
leto zapored sodelovali na tej veliki prireditvi na Slovaškem. 
Zahvaljujemo se tudi Občini Dobrna za vso pomoč.         

Ivan Krivec
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Društvo vseživljenjskega uče-
nja Dobrna skrbi, da Ljudska 
univerza Celje v našem kraju iz-

Na takšnih omizjih se je na LUC odločalo o programih, ki se bodo izvajali na Dobrni 

tega projekta organizirali lastne 
delavnice, če pa bo Ljudska 
univerza Celje lokalni koordina-
tor TVU  bomo zanjo dokumen-
tirali dogajanja drugih društev 
v Dobrni.

Pripravil Aleš Štepihar, predsednik 

Društva vseživljenjskega učenja 

Dobrna

Izobraževanje odraslih na Dobrni v šolskem letu 2018–2019
V Društvu vseživljenjskega 
učenja Dobrna smo si ob usta-
novitvi leta 2017 naložili na 
ramena skrb za izobraževanje 
odraslih na Dobrni.
Čeprav gre pri našem delu za 
neformalne oblike izobraževa-
nja, ni to nič manj pomemb-
no, saj je vseživljenjsko učenje 
dejavnost in proces, ki zaje-
ma vse oblike učenja, bodisi 
formalno, bodisi neformalno, 
prav tako ga naši udeleženci 
jemljejo zelo resno. Naše delo 
je prispevek h strategiji vseži-
vljenjskega učenja v Republiki 
Sloveniji. Poleg tega delujemo 
pod okriljem Točke vseživljenj-
skega učenja Ljudske univerze 
Celje, kar daje našemu delu 
dodatno težo. Ljudska univer-
za Celje na Dobrni izvaja tudi 
nekatere svoje programe ne-
formalnega izobraževanja, po-
maga nam pri izbiri predavate-
ljev, za nas prijavlja programe 
na javnih razpisih … Rezultati 
našega dela so vključeni tudi v 
njihova poročila. In ti rezultati 
sploh niso tako majhni. V šol-
skem letu 2018–2019 se lahko 
pohvalimo z/s
– dejavnostjo v Središču za 

samostojno učenje Do-

brna
 Delavnice so potekale celo 

leto v času uradnih ur dru-
štva,  v času poletnih poči-
tnic pa je bil urnik nekoliko 
manj intenziven. Udeležen-
ci so bili predvsem uporab-
niki Doma Nine Pokorn na 
Dobrni;

– študijskim krožkom Ko 
se slika premika, ki ga je 
vodila zunanja sodelav-
ka Ljudske univerze Celje, 
Anja Debeljak. Potekal je v 
obliki delavnic ob sredah 
med 9. in 10.30 v društve-
nih prostorih Kulturnega 
doma Dobrna;

–  izvedbo  izobraževalnega 
programa Usposabljanje 
za življenjsko uspešnost

 Vanj smo poleg rednih 
vsebin, ki so sestavni del  
programa, vključili tudi za 
Dobrno aktualno vsebino, 
30-urni obnovitveni tečaj 
nemščine, ki ga je vodil 
zunanji sodelavec Ljudske 
univerze Celje, Rok Košto-
maj;

–  študijskim krožkom 
Učim se kuhati in peči

 Študijski krožek je na javni 
razpis Ministrstva za izobra-

Člani Študijskega krožka Križi in kape-
lice imajo svojo zgodbo pred kapelico 
v Vrbi 

ževanje, znanost in šport 
prijavilo Društvo vseži-
vljenjskega učenja Dobrna, 
izvajanje pa smo zaupali 
gospodinjam iz Društva Ar-
nika Dobrna. V študijskem 
krožku so se z njimi družili 
in se od njih učili uporab-
niki enote Doma Nine Po-
korn v Dobrni;

–  Študijskim krožkom Kri-
ži in kapele imajo svojo 
zgodbo

 Kalorije, ki so jih uporab-
niki enote Doma Nine Po-
korn v Dobrni pri kuhanju 
in peki jedi  ob pomoči 
članic društva Arnika vne-
sli v svoje telo, so pokurili 
med izvajanjem študijske-
ga krožka Križi in kapele 
imajo svojo zgodbo. Sred-
stva za študijski krožek je na 
javnem razpisu Ministrstva 
za izobraževanje, znanost 
in šport pridobilo Društvo 
vseživljenjskega učenja 
Dobrna. Člani krožka smo 
si od aprila do konca maja 
ogledovali in popisovali kri-
že in kapele v bližnji okolici 
Dobrne. O vsakem križu oz. 
kapeli pa smo zapisali in po-
sneli zgodbe članov krožka.

Društvo vseživljenjskega uče-
nja Dobrna je sodelovalo z 
Ljudsko univerzo Celje tudi v 
projektu Teden vseživljenj-
skega učenja (TVU), ki je po-
tekal v maju in juniju 2019. 
Predstavniki društva smo se 
prav tako udeležili osrednje 
prireditve, ki jo je ljudska uni-
verza pripravila v prostorih 
kina Metropol v Celju.

Za Društvo vseživljenjskega učenja 

Dobrna je zapis pripravil 

Aleš Štepihar

vede tudi kakšno od svojih izo-
braževalnih oblik, ki jih dobi na 
razpisih. Za naš okoliš bi bil za-

nimiv program Usposabljanja 
za življenjsko uspešnost - Izzivi 
podeželja (UŽU-IP), v katerem 
so v 120 ur programa vključene 
različne zanimive vsebine, ki jih 
sodobno življenje kot izziv po-
stavlja ljudem s podeželja ...
Postali smo tudi del Tedna vse-
življenjskega učenja (TVU). V 
naslednjem letu bomo v okviru 
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Študijski krožek Križi in kapelice imajo svojo zgodbo
V Občini Dobrna je okoli 30 starih križev in kapelic. Za vsakim 
križem in za vsako kapelo je zgodba, kdo in zakaj jih je postavil. 
Pogosto so rezultat zaobljub za srečno vrnitev iz vojne ali oz-
dravitve hude bolezni. Nekateri pa so obeležje pomembnega 
dogodka na mestu, kjer stojijo. In ravno ti križi in kapelice so 
dali idejo za študijski krožek, ki ga navajam v naslovu prispevka.
Študijski krožek Križi in kapelice imajo svojo zgodbo je bil 
odobren pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Re-
publike Slovenije, ki ga tudi sofinancira. Večina udeležencev 
študijskega krožka so stanovalci Bivalne enote 6, Doma Nine 
Pokorn v Dobrni. Namen krožka pa je, da udeleženci spoznava-
jo lokalno okolje, ki je postalo njihov dom. Stanovalci so v dveh 
letih, odkar deluje bivalna enota v Dobrni, postali del krajevne-
ga vsakdana. Obiskujejo lokalne prireditve, trgovine, lekarno, 

slaščičarno …V krožku pa so spoznavali  zgodovino in kulturo 
kraja, ki je postal njihov dom. Krožek je bil za udeležence hkrati 
oblika učenja in aktivno koriščenje prostega časa. V druženju z 
domačini so spoznavali zgodbe, ki jih skriva njihov novi dom. Z 
vidika lokalnega okolja, pa je bil  študijski krožek priložnost, da 
znova pokaže, da je odprto in prijazno do drugačnih. 
V času med 31. 5. in 23. 9. 2019 smo krožkarji obiskali veliko 
križev in kapelic. Vendar rezultat krožka ni zapis zgodb posa-
meznih križev in kapel, pač pa zgodbe, ki jih nosijo kot svoje 
križe udeleženci krožka. Nastalo je obilo fotografij in 10 krajših 
filmov o udeležencih krožka, jih bomo predstavili ob zaključku.

Za Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna je zapis pripravil 

Aleš Štepihar, predsednik društva

Ljudska univerza Celje ob začetku šolskega 
leta 2019–2020

Prisotnost Ljudske univerze Celje je v našem kraju že tradici-
onalna. V 70-tih letih preteklega stoletja je takrat še Delavska 
univerza Celje na Dobrni organizirala izvedbo programov Knji-
govodja in Poslovodja. Leta 2009 pa je univerza pričela z izva-
janjem tečajev računalništva v sklopu programa Računalniška 
pismenost za odrasle in vsa naslednja leta nadaljevala vsaj z 
enim programom, tečajem računalništva ali tujega jezika. Po 
letu 2017 je skrb za predstavitev ljudske univerze na Dobrni 
postala naloga Društva vseživljenjskega učenja Dobrna.

Večino programov, ki jih bo ljudska univerza izvajala na Dobrni, 
smo predstavili v prispevku z naslovom Društvo vseživljenjske-
ga učenja Dobrna ob začetku šolskega leta 2019–2020, v nada-
ljevanju pa vam predstavljamo del programov, ki bodo v tem 
šolskem letu potekali na sedežu ljudske univerze na Cankarje-
vi ulici 1 v Celju. S področja formalnega izobraževanja ljudska 
univerza pripravlja programe Trgovec, Računalnikar, Pred-
šolska vzgoja, Ekonomski tehnik in Logistični tehnik. Ne-
formalni programi, s katerimi bo Ljudska univerza Celje vsto-
pila v novo šolsko leto, pa so Začetni in nadaljevalni tečaj 
nemščine, Začetni in nadaljevalni tečaj ruščine, Začetni 
tečaj španščine, Šola risanja in slikanja, Tečaj računovod-
stva in knjigovodstva, Usposabljanje za nepremičninske-
ga posrednika, Tečaj šivanja in krojenja …

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Ljudske 
univerze Celje https://www.lu-celje.si/  in  na telefonskih števil-
kah (03) 428 67 52 / (03) 428 67 50.

Pripravil Aleš Štepihar, 

predsednik Društva vseživljenjskega učenja Dobrna

Starejši odrasli se na LUC izpopolnjujejo v rabi pametnega telefona
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kolo. Potrebna sredstva smo zbrali in novo karbonsko kolo vo-
zim že od začetka avgusta. V septembru sem bil z njim že na 
dveh tekmah, evropski pokal na Madžarskem in svetovno pr-
venstvo na Nizozemskem, kjer sem se boril za vstopnico na POI 
Tokio 2020. 

Zahvaljujem se županu in Občini Dobrna, da me je podprla, 
ter kolesarskemu društvo Krokar in vsem sovaščanom, ki so 
na kakršni koli način donirali in pripomogli k zbiranju sredstev 
za kolo. Seveda gre zahvala tudi vsem ostalim donatorjem in 
sponzorjem.

Gregor Habe

DOGODKI

Dobrodelna Slovenska transverzala 
ročnih kolesarjev 2019
Prvi vikend v juniju je štartala ekipa petih ročnih kolesarjev  na 
350 km dolgo pot od Lendave do Kopra. Z vožnjo smo začeli 
ob madžarski meji v soboto, 1. junija, ob 12.00 uri in prvih ne-
kaj kilometrov nas je spremljala  skupina kolesarjev iz lokalne-
ga kolesarskega  društva, naprej  pa smo nadaljevali sami in v 
Celje prispeli ob 19.00 uri, kjer smo imeli enourni postanek za 
toplo večerjo. Iz Celja smo nadaljevali po temi, kar je bilo v bi-
stvu še bolje zaradi manjšega prometa. V Ljubljani sta nas dva 
kolesarja zapustila in tako smo samo trije nadaljevali pot ter v 
Koper prispeli okrog osme ure zjutraj. Za mano je bil res nepo-
zaben vikend, vesel sem, da smo prišli na cilj brez kakšnih težav.

Kolesarili smo z namenom, da ozaveščamo javnost o varnem 
prehitevanju kolesarjev ter zbiranjem sredstev za moje novo 

Kolesarimo s celiakijo
Novomeški rekreativni kolesar Matjaž Golob ima za seboj že 
veliko prekolesarjenih kilometrov. Tudi letos si je zastavil zah-
teven cilj, po Sloveniji prekolesariti 3000 km in pri tem obiskati 
vseh 212 občin.
Matjaževo kolesarjenje pa je imelo tudi humanitarno noto. V 
sodelovanju z novomeškim društvom Celiac je bil humanitarni 
del projekta namenjen celiakiji in izzivom bolnikov s celiakijo v 
vsakdanjem življenju.
Od 5. do 18. avgusta je skupaj z novomeškimi rekreativnimi ko-
lesarji po Sloveniji izvajal promocijske aktivnosti, na katerih so 
ozaveščali o celiakiji in predstavljali društvo Celiac. 

Akcija je potekala štirinajst dni. V 14 posameznih etapah je pre-
kolesaril 200 km in pri tem obiskal tudi do 22 občin na dan. Da 
bi akcija dosegla čim širši krog ljudi, so dogajanje predstavili 
tudi na spletni strani, kjer je bila vsak dan predstavljena ena od 
tem povezanih s celiakijo in težavami, s katerimi se srečujejo 
bolniki s to boleznijo.
Kaj je celiakija? Celiakija je avtoimunska bolezen, ki prizadene 
1% ljudi, sproži pa jo lepljiva beljakovina gluten. Ta beljakovina 
izzove imunski odgovor v tankem črevesu in sproži vnetno re-
akcijo, ki poškoduje sluznico tankega črevesa. Vsi, ki zbolijo za 
to boleznijo, imajo strogo, doživljenjsko , brezglutensko dieto, 
ki je edino učinkovito sredstvo za zdravljenje. Gluten je belja-
kovina, ki se nahaja v žitih: pšenici, ječmenu, rži, piri, kamutu. 
Tisti, ki nimamo težav s to boleznijo, si težko predstavljamo, 
kakšne težave imajo bolniki s to boleznijo pri sestavljanju vsa-
kodnevnih jedilnikov.
Matjaž Golob je Občino Dobrna obiskal v svoji 13. etapi, v so-
boto, 17. 8. 2019, ob osmih zjutraj. Ta dan je prekolesaril 209 km 
in obiskal 15 občin. Je  zanimiv sogovornik. V kratkem postanku 
pred občinsko stavbo sva načela kar nekaj tem za pogovor. Med 
drugim je povedal tudi, da je videl že kar nekaj lepot naše zemlje 
in ugotovil, da je to, kar pravijo turisti, ki obiščejo Slovenijo, re-
snično. Pri tem projektu je spoznal še veliko lepih delčkov Slove-
nije, ki so za ogled zelo zanimivi, a nam premalo poznani.

Branka Gal
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Poletje 2019 
Minulo vroče poletje je za nami. Preživeli smo ga delovno in 
malce tudi lenobno. 

Med drugim smo konec junija odkrivali lepote Nacionalne-
ga parka Severni Velebit, ki se nahaja med Liko in Jadranskim 
morjem. Tu so na pobudo Ante Primožića v letih med 1930 in 
1933 zgradili 57 km dolgo  Primožičevo stazo in tako lepote 
Velebita približali večjemu številu pohodnikov. Prehodili smo 
samo slabih 20 km poti med planinskim domom na Zavižanu 
do planinskega doma Alan. Pot nas je vodila brez večjih napo-
rov na višini med 1500 in 1600 m nad morjem. Da smo lahko 
spotoma malo pokukali proti morju in otokom pod nami, smo 
se morali občasno povzpeti na bližnje vrhove. Tako smo osvojili 
Vučjak (1645 m n. v.), Gromovačo (1676 m n.v,), ki sodi med naj-
višje vrhove Severnega Velebita, in Crikveno (1641 m n. v.) Ker 
smo se potepali dva dni, smo naslednji dan pred odhodom na 
osvežitev v morju  osvojili še Kito (1573 m n. v.) in Zečjak (1622 
m n. v.) ter se čudili ogromnemu, nikoli izkoriščenemu gradbe-
nemu projektu, ki so ga na Velebitu zgradili politični zaporniki 
iz bližnjega Golega otoka. 

Skupino enajstih pohodnikov je razvajalo sonce, hladil veter, 
vodila Irena in za vse ostalo sta skrbela Vinko in Miran.

Naši pridni markacisti pa tudi med poletjem niso počivali, am-
pak so skrbeli za lepo urejenost poti.

Predsednica Planinskega društva Dobrna:

Ana Žužek

Foto: arhiv PD Dobrna
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Raduha z okroglimi planinci
Sončna jesen nam vsako leto znova prinese tudi izlet okroglih 
planincev. Letos so nas povabili na Raduho in mi smo se z ve-
seljem odzvali vabilu. Preživeli smo res nepozaben sončen dan. 
S planine Vodole smo se povzpeli najprej na Lanež, kjer nas 
je objelo sonce in nas nad meglo, ki je prekrivala doline pod 
nami, spremljalo vso nadaljnjo pot. Do zaključka na Koči na 
Loki pod Raduho smo potem samo uživali ob osvajanju neka-
terim najljubše Raduhe. 
Hvala, okrogli planinci 2019.

Predsednica Planinskega društva Dobrna:

Ana Žužek

Foto: arhiv PD Dobrna

Na vrhu Raduhe  

Proti Durcam in Veliki  Raduhi
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Utrinki iz umirjene in neobljudene gore
Velika Raduha je moja stalnica, ki jo vsaj 
enkrat, ali morda celo dvakrat na leto 
obiščem. Na letošnji pohod sem se od-
pravila s PD Dobrna in  VSI smo uspešno 
prišli do zadanega cilja, do vrha ... Tudi ju-
tranje meglice nam niso delale preglavic,  
za vsako odgrnjeno megleno zaveso so 
se pokazali čudoviti razgledi, ob katerih 
ti enostavno zastane dih.
Pot je potekala po Slovenski planinski 
transverzali, proti Lanežu (1925m n. v.), 
nadaljevali smo preko Durc do vrha Veli-
ke Raduhe (2062m n. v.) ter prestopili do 
Koče na Loki. 

V koči smo se poveselili, pokrepčali in po 
uspešno zaključenem pohodu srečno 
domov vrnili ...
Najbolj me veseli, da so do vrha prišli vsi 
udeleženci, tudi tisti ki so mislili, da ne 
bodo zmogli. ...ČESTITAM
Nedelja 15. 9. 2019
V. Raduha (2062m n. v.)   

 Nina Zulić

Brana, Planjava /10. in 11. 8. 2019
Dvodnevni izlet na Kamniško sedlo in Brano, prvi dan. Nočitev 
na Kamniškem sedlu in naslednji dan v megli vzpon na Pla-
njavo in preko Korošice nazaj čez Presedljaj v dolino Kamniške 
Bele. Čudovit izlet, na trenutke malo plašljiv v megli, ki je odkri-
vala in zakrivala  gorske skrivnosti mogočnih gora.
Sestop je bil  dolg, po samotni  in divji poti smo se počutili 
prav pustolovsko ob pogledu na neobičajne skalnate tvorbe. 
Posebna izkušnja v meglicah, ki grozijo in že naslednji trenutek 
prav dobrodušno in s poudarkom razkrivajo veličino in lepoto 
narave.

Prileže se počitek na žametnih preprogah planik na Kamni-
škem sedlu.
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Je bilo potrebno nekaj čakanja, da se je uresničila želja; odgr-
nile so se meglene zavese in pokazala se je Skuta, skoraj na 
dotiku, bela kot mleko in veličastna kot bog. 

Za Planinsko društvo Dobrna, 

Jana Škoflek

Foto: Jana Škoflek

Izlet na Kepo
Planinsko društvo Dobrna  je 14. 7. 2019 organiziralo izlet na 
Kepo, najsevernejši slovenski dvatisočak in tretji najvišji v Ka-
ravankah.
 

 
Pogled na drugo stran grebena seže na avstrijsko stran v dalja-
vo, ki odteka z reko Dravo.

Vzpenjamo se ob pogledu na našega očaka in na njegovo sku-
pino.
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Lepo po grebenu; malo gor, malo dol, pa spet nekaj plezanja 
gor…
 

Vrh Kepe, 2143 m n. v.

Za Planinsko društvo Dobrna, 

Jana Škoflek

Foto: Jana Škoflek

Turistično društvo od junija do oktobra
Delovanje našega društva je razdeljeno na sekcije. Med njimi 
so posamezne aktivnejše v poletnih mesecih, nekatere pa so 
dejavne okoli božično-novoletnih praznikov. Za vse sekcije se 
trudimo pridobiti dovolj sredstev za delovanje oz. za izpeljavo 
njihovih ciljev, ki se odražajo  skozi prireditve, urejanja okolice, 
promocije, posredovanje informacij ...

Iz fotomateriala  boste najlažje spoznali naše delo, ki smo ga in 
ga še bomo  opravili do pozne jeseni:

1. Na cvetličnem sejmu je bilo živahno. Občani se srečujejo, 
kljub temu da je prispevek Občine Dobrna in Turističnega 
društva simboličen, radi vzamejo bon, seveda pa sežejo še 
po denarnici. Da jim približamo ponudbo cvetja, je postala 
že tradicija, ki bi manjkala v primeru, če ne bi  več prejemali  
sredstev zanj. 

2. Urejanje grede na  križišču pri  Korenu 
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3.  V junijskem terminu je sekcija vinogradnikov izpeljala že 
četrti pohod med vinogradi. Tako smo obšli celotno obmo-
čje  našega vinogradniškega okoliša.

4. Delo komisije za ocenjevanje okolice in urejenosti javnih 
površin....V poletni sezoni je komisija bila na terenu štirikrat, 
z veseljem  ugotavlja lepo urejene hiše, vrtove, dovoze do 
hiš ...Opaziti je tudi, da imajo možnost svoje smeti in ostalo 
navlako oddati na smetišča, zato so   bistveno bolj urejene 
tudi pomožne stavbe.

5. Poletna nedelja v parku ! Če bi se pošalili, potem bi z lahko-
to prireditev imenovali »Poletna nedelja v dežju«. Žal glede 
na vremenske spremembe ni pričakovati veliko suhih pole-
tnih dni. Veseli smo lahko, da Dobrna glede na lego nima 
pogostih močnih nalivov in toče. Prireditev smo kljub temu 
izpeljali, obiskovalcev je bilo zadovoljivo število, zanimivo-
sti pa tudi dovolj. 
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 Še posebej smo bili navdušeni nad starodobniki, odličnim 
domačim ansamblom Okajenimi muzikanti in razstavo do-
mačih živali ...

6. Že četrtič po vrsti smo se udeležili mednarodnega festiva-
la praženega krompirja. Na ta način opozorimo na Dobrno 
in njeno turistično ponudbo, saj nam z izvedbo pomagajo 
tako v Termah Dobrna kot  Hotelu, gostilni Triglav. Vse, kar 
ponudimo obiskovalcem, pa je domače z Dobrne (pecivo, 
kruh, salame, vina in seveda do 50 kg praženega krompirja). 
Vsem članom, ki so pomagali doma pri pripravi in izvedbi v 

Postojni, se zahvaljujemo in se že veselimo snidenja s »pra-
žilci« prihodnje leto v Sevnici. Škoda, da naša občina v tem 
ne vidi priložnosti za promocijo in se prijavi za izvedbo te 
prireditve, ki je medijsko dobro podprta. 

7. Sekcija vinogradnikov in ostalih članov TD se je na lepo 
sončno soboto odpravila v Čakovec in Međimursko vinsko 
cesto. Mnogi smo doslej prišli do Ormoža, Ljutomera čez 
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9. Obnova tabel za označitev zaselkov. TD je pred 25 leti po-
stavilo prve  table s turističnimi oznakami, ki so dotrajane. 
S pomočjo sredstev Občine Dobrna in  lesa, ki ga je prispe-
vala Občina Dobrna smo do sedaj pripravili vse potrebno, 
da jih zamenjamo.  V veliko pomoč so do sedaj bili g. Pirh, 
ki nam je podaril vse barve, g. Pann, ki je vse kovinske dele 
prebarval, g. Šlavs, ki je obdelal les in g. Bevc ter g. Vrečer, ki 
sta fizično pomagala pri mizarskih delih in postavitvi vzorč-
ne table. Sedaj bodo do pozne jeseni postavili vse ozna-
čitve, na nekaterih mestih jih bomo tudi prestavili, ker na  
sedanji lokaciji niso smiselne. 

Marija Deu Vrečer,

predsednica TD Dobrna

DOGODKI

mejo pa nismo stopili ... Turistično se hitro  razvijajo in upa-
mo, da na takih področjih meja za obisk ne bo ovira, kajti 
lepi razgledi in zanimivosti vabijo tako na slovenski kot na 
hrvaški strani. Sklenili smo, da bomo z njimi še sodelovali in 
jih prihodnje leto povabili na kakšno našo prireditev. 

8. Trgatev stare trte v nedeljo 22. 9. 2019 

NikoS
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Pregled dejavnosti PGD Dobrna – september 2019
Spoštovane občanke in občani, tudi v tej številki občinskega 
glasila, kot je to že običajno, vas želimo gasilci na kratko se-
znaniti z aktivnostmi in opravljenim delom društva v zadnjem 
obdobju. Kljub temu, da je za nami čas dopustov in poletnega 
počitka, je bilo v društvu opravljenega veliko dela in aktivnosti, 
tako da ni bilo veliko časa za mirovanje. Plan dela in aktivnosti 
kot tudi nekateri nepredvideni dogodki nam ne dopuščajo, da 
bi lahko bili kadarkoli povsem brezskrbni.     
V tem obdobju se je tudi tokratnim stalnim nalogam oziroma 
osnovni dejavnosti društva največ  časa in aktivnosti nameni-
lo tekmovanjem, ki jih razpišejo oziroma organizirajo gasilska 
društva in gasilske zveze v bližnji in širši okolici. Na tekmova-
njih so sodelovale ekipe v vseh starostnih kategorijah, gasilska 
mladina, članice in člani, tako v moški kot tudi v ženski konku-
renci. Dela in aktivnosti nam v društvu nikoli ne zmanjka, zato 
je vse v tem kratkem članku tudi težko v celoti opisati. 
V obliki kronološkega pregleda bom poskušal na kratko pred-
staviti nekaj pomembnejših dogodkov, ki so spremljali delo 
društva v zadnjem obdobju. Večino dogodkov bom podkrepil 
še s fotografijami, ki same po sebi morda povedo največ. 
 
V PGD Dobrna smo v zadnjem obdobju poleg osnovnih 
dejavnosti izvajali naslednje pomembnejše naloge in ak-
tivnosti: 

 17. 5. 2019 – je v prostorih gasilskega doma potekal prevzem 
in razdelitev novih gasilskih intervencijskih oblek, ki so bile 
nabavljene kot zamenjava za obleke izločene pri inšpekcij-
skem pregledu v letu 2018.  

  18. 5. 2019 – je na Frankolovem za gasilsko mladino GZ Voj-
nik-Dobrna potekalo tekmovanje v gasilski orientaciji 2019. 
Vse čestitke za dosežene dobre rezultate.

DOGODKI

  1. 6. 2019 – je na Dobrni potekalo XXV. regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči, Civilne zaščite in Rdeče-
ga križa. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa prve pomoči 
našega društva. Vse ekipe so uspešno zaključile dokaj zahte-
ven tekmovalni program. 
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  8. 6. 2019 – je na Dobrni na več lokacijah potekalo 6. sre-
čanje zaposlenih VDC (CUDV) Slovenije s sklopom različnih 
aktivnosti, namenjenih druženju, gibanju in tekmovanju. 
Gasilci smo poskrbeli za zabavno in poučno spoznavanje in 
preizkušanje delovanja gasilske opreme.

  8. 6. 2019 – smo gasilci z vodnimi curki simbolično obeležili 
poroko našega člana Mateja KRIVCA. 
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 Njemu in nevesti Katji smo izrekli iskrene čestitke, predvsem 
pa veliko sreče na njuni skupni življenjski poti.

  21. 6. 2019 – je skupina naših gasilcev odpotovala na obisk 
v Bochum-Querenburg na prireditev ob praznovanju 125. 
obletnice delovanja tamkajšnjega pobratenega prostovolj-
nega gasilskega društva v Nemčiji.  

  29. 6. 2019 – je v popoldanskem času na nogometnem igri-
šču v Lokovini potekalo tradicionalno meddruštveno tekmo-
vanje za pokal Občine Dobrna. Tekmovanja se je udeležilo 
10 moških in 2 ženski ekipi. Prehodni pokal v moški konku-
renci je osvojila ekipa Socke, v ženski konkurenci pa ekipa iz 
Frankolovega. 
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  7. 7. 2019 – so gasilci opravili kar dve intervenciji. Ob 15.45 uri 
so najprej v Lokovini pogasili manjši požar na prostoru, kjer 
so bili deponirani lesni odpadki, zatem pa še nekaj pred 17.00 
uro odstranili podrto drevo na cestišču v Vrbi.

  8. 7. 2019 – je skupina gasilcev v Vinski Gorici pomagala pri 
sanaciji strehe, ki je bila poškodovana v neurju prejšnjega 
dne.

  11. 7. 2019 – smo gasilke in gasilci obiskali našega člana,  
jubilanta Miroslava ROŠERJA, ki je praznoval svoj 60. rojstni 
dan. Ob voščilu smo mu zaželeli še veliko zdravja, sreče in 
vsega dobrega v nadaljnjem življenju.

  15. 7. 2019 – smo v Termah Dobrna nudili pomoč pri oživlja-
nju osebe s prenosno elektronsko napravo AED.

  20. 7. 2019 – je skupina gasilcev obiskala naše pobratene 
gasilce v Sakalovcih na Madžarskem, kjer se je udeležila pri-
reditve ob praznovanju 125. obletnice delovanja društva. 
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  31. 8. 2019 – je v Novi Cerkvi potekalo športno srečanje ga-
silske mladine GZ Vojnik-Dobrna. Srečanje je bilo predvsem 
zabavno in šaljivo ob zaključku pa, kot je to običajno, tudi 
mokro, saj je v večino iger bila vključena tudi voda in vodni 
curki.

  2. 9. 2019 –  so gasilci izvajali požarno stražo na 10. Mlinarski 
nedelji na prireditvenem prostoru pri Pungartnikovi (Vovko-
vi) domačiji v Lokovini.

  3. 9. 2019 – so na ribniku potekala zaključna dela pri urejanju 
manjšega lesenega objekta, ki bo namenjen za pripravljanje 
hrane ob raznih srečanjih na ribniku.

  8. 9. 2019 – smo v okviru GZ Vojnik-Dobrna sodelovali na 
veliki gasilski paradi v Metliki, kjer je potekala slavnostna pri-
reditev ob 150. obletnici delovanja prostovoljnega gasilstva 
na Slovenskem. 

  9. 9. 2019 – je večje število gasilcev sodelovalo pri iskanju 
pogrešane osebe, ki pa se je v večernih urah  sama vrnila v 
kraj bivanja.

  13. 9. 2019 – je na Dobrni potekalo srečanje starejših gasilk 
in gasilcev GZ Vojnik-Dobrna. Srečanja se je udeležilo nekaj 
manj kot 100 starejših gasilk in gasilcev naše gasilske zveze. 
Sprejem udeležencev in nagovori predsednika društva, Šte-
fana POHAJAČA,  predsednika GZ, Benedikta PODERGAJSA, 
ter namestnice predsednika GZ, Stanke REPAS, je potekal 
pred gasilskim domom. Najstarejša gasilka je prejela šopek 
rož in najstarejši gasilec kot po navadi buteljko vina. S šopki 
so bile obdarjene tudi tri članice, ki imajo najdaljši staž v ga-
silstvu ter gasilec z najdaljšim stažem pri gasilcih, ki je prejel 
buteljko vina. Po uvodnem oziroma uradnem delu srečanja 
smo se vsi udeleženci z gasilskimi kombiji in minibusom od-
peljali na Paški Kozjak in si ogledali obnovljeno cerkev sv. Jo-
šta. V cerkvi smo zapeli nekaj cerkvenih pesmi in prisluhnili 
besedam našega predsednika GZ, ki je vedel marsikaj pove-
dati o zgodovini in dogajanjih v kraju in v tej cerkvi. Srečanje 
smo nadaljevali in zaključili s poznim kosilom v Planinskem 
domu na Paškem Kozjaku. Za zabavni del sta poskrbela Ma-
tej in Uroš. Bilo je lepo in prijetno, zato si še želimo takšnih 
srečanj, so menili udeleženci srečanja. 
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Ob zaključku kronološkega pregleda pa naj naštejem še nekaj 
krajev oziroma društev, kjer so naše ekipe sodelovale na raz-
ličnih tekmovanjih: v Novi Cerkvi, Stranicah, Lembergu, Veliki 
Pirešici, Marija Reki, Gorenju pri Zrečah, Gotovljah, Ljubečni, Za-
bukovici, Oplotnici, Latkovi vasi, Ponikvi, Šeščah, Frankolovem, 
Socki, Sv. Lovrencu, Matkah, Dobju, Škofji vasi, Dramljah, Zrečah, 
Lokarju in morda še kje.

Vodstvo društva vsem ekipam, ki so sodelovale na različ-
nih tekmovanj v letu 2019, izreka iskrene čestitke za do-
sežene rezultate in zahvalo za vložen čas in trud, ki ste ga 
namenili za ta tekmovanja.

Pred nami je mesec oktober, mesec požarne varnosti, zato je v 
mesecu oktobru pričakovati tudi nekaj več aktivnosti v našem 
društvu in v samem kraju. Nosilna tematika letošnjega meseca 
varstva pred požari je namenjena požarni varnosti v večstano-
vanjskih objektih. S sloganom »Za požarno varnost v večsta-
novanjskih stavbah skrbimo vsi!« želimo lastnike in uporabni-
ke stanovanj v večstanovanjskih stavbah opomniti na pomen 
požarne varnosti. Zanjo je treba poskrbeti v skupnih prostorih, 

na zunanjih površinah in v stanovanjih. Določene naloge s po-
dročja varstva pred požarom morajo izvajati tudi upravniki, ki 
so pooblaščenci etažnih lastnikov. Preprečevanje požarov je 
pomembno, zato je za ozaveščanje stanovalcev pripravljena 
zgibanka in plakati, ki jih bomo gasilci razdelili občanom ter pla-
kate izobesili na oglasna mesta. Kdor pa bi o mesecu požarne 
varnosti želel izvedeti še kaj več,  lahko podatke najde na po-
vezavi: 
http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti

Zavedati se moramo, da je preventivno delovanje izjemno po-
membno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem lahko prepre-
čimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice.

Na pomoč!

Tajnik PGD Dobrna,

Stanislav Pečnik
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Aktivnosti društva upokojencev
Spoštovane upokojenke upokojenci, poletni čas je mimo in že 
je tukaj jesen, ko je po zasluženih počitnicah zopet potrebno 
pričeti z delom in aktivnostmi.
Vendar pa se je kljub počitnicam v tem času tudi marsikaj do-
gajalo. 

V času občinskega praznika Občine Dobrna je bilo nekaj do-
godkov tudi v našem društvu. Eden izmed njih je tradicional-
na razstava, ki smo jo skupaj s čebelarskim društvom uspešno 

in lepo pripravili, saj je bila zelo zanimiva in hkrati tudi poučna. 
Ob tej priložnosti bi se vsem vam, spoštovane razstavljavke 
in razstavljavci, prav lepo zahvalil za to vaše lepo in vestno 
poslanstvo. Hvala tudi vsem ostalim sodelujočim, ki ste se 
vključili in pomagali pri pripravi razstave, da je bilo vse tako, 
kot mora biti. Hvala Termam Dobrna za gostoljubje in Občini 
Dobrna za vso pomoč, ki smo je bili deležni pri tem.

V juliju smo organizirali izlet s piknikom, ki je bil namenjen 
predvsem našim zvestim razstavljavcem, poverjenikom in 
prostovoljcem v zahvalo za njihovo delo in sodelovanje. Iz 
Dobrne smo se kar z dvema avtobusoma odpeljali proti Sliv-
niškem jezeru. Ustavili smo se v Šentjurju, kjer smo si ogledali 
Železničarski muzej. Od tam smo nadaljevali pot proti Loki pri 
Žusmu in si na Babni gori ogledali Rafov rov, ki je izdelan v stilu 
bizeljske repnice. 

Rov je vreden svojega ogleda, saj tukaj lahko vidiš, kaj vse je 
sposobna narediti domišljija in pridna roka. Popoldne smo za-
ključili s piknikom in družabnimi igrami ob Slivniškem jezeru. 
Za prijetno vzdušje in veliko dobre volje je poskrbel harmoni-
kar Stanko CVIKL in pevska skupina Veseli vižarji. 
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Polni lepih vtisov smo se  na Dobrno vrnili v večernem času. 

Tudi naše sekcije so bile v zadnjem času zelo aktivne. 
Veseli Vižarji so kar trikrat priredili lep dogodek na vasi - pole-
tni večer  s prepevanjem starih ljudskih pesmi. Sodelovali so 
na Poletni nedelji v zdraviliškem parku, na  Paškem Kozjaku na 
prireditvi Kozjak poje in igra ter na Mlinarski nedelji. 

Dejavnost balinarske in kegljaške sekcije – september 2019.
Za nami je obdobje, ko je na balinišču in kegljišču zelo živah-
no. Najživahnejše pa je bilo v času občinskega praznika. Takrat 
smo, kot že vrsto let nazaj, organizirali  meddruštveno tekmo-
vanje v balinanju in kegljanju s kroglo na vrvici. Naši A in B 
ekipi sta se  pomerili z ekipama Šentjurja in Rimskih Toplic. 
Tokrat je bila najboljša v balinanju ekipa Rimskih Toplic, drugo 
in tretje mesto pa so si priborile naša A in B ekipa. 

Zelo živahno in prijetno je potekalo tekmovanje v kegljanju s 
kroglo na vrvici. Ob napravi za kegljanje na vrvici smo namreč 
namestili hrastovo mizo in klopi, kar znatno olajša izvajanje 
tekmovanja. Občini Dobrna, ki je darovala les, in vsem, ki so 
sodelovali pri namestitvi te pridobitve, pa se najlepše zahva-
ljujemo za pomoč. V kegljanju s kroglo na vrvici je bil vrstni 
red sledeč. Zmagala je A-ekipa Dobrne pred Rimskimi Topli-
cami in žensko ekipo Dobrne. Sicer pa se v vseh vremensko 
primernih dneh  v tem obdobju neumorno balina in vse po-
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gosteje tudi keglja. V tem obdobju pa se izvajajo tudi balinar-
ske tekme v ŠT-SA ligi. Ta prehaja v zaključno fazo. Naša ekipa  
trenutno zavzema 4. mesto v  B-skupini. Tudi predtekmovalni 
del prvenstva  naših članic in članov smo že izvedli v tem ob-
dobju. Finale bomo verjetno odigrali v mesecu septembru. 
No, pa recite, če na našem balinišču in kegljišču ni živahno! Še 
bolj pa bi bilo, če bi se nam pridružili še kakšni novi člani in 
članice. 

Strelska sekcija je v zadnjem obdobju sodelovala na raznih 
tekmovanjih. Kot prvo je bilo v mesecu maju tekmovanje Po-
krajinske zveze društev upokojencev v disciplini streljanje z 
zračno puško na strelišču Mala Breza v Šentrupertu nad La-
škim. V mesecu juniju je bilo v okviru prireditev ob občinskem 

prazniku na strelišču v gasilskem domu v Dobrni organizirano 
tradicionalno meddruštveno tekmovanje prav tako v strelja-
nju z zračno puško. Že naslednji mesec je bila organizirana 
vaja, nato pa še člansko tekmovanje v streljanju z MK puško 
na strelišču LD Dobrna na Trojni. Naši strelci so se udeležili 
tudi vseh drugih tekmovanj, ki so bila organizirana v društvih, 
s katerimi že vrsto let tradicionalno sodelujemo. V mesecu ok-
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tobru pričenjamo s strelskimi vajami, vabimo vas, da se nam 
pridružite. Zahvaljujemo se LD Dobrna za vso pomoč pri orga-
nizaciji in izvedbi vaj in tekmovanja v streljanju z MK puško na 
strelišču pri Lovskem domu na Trojni. 

Tudi projekt starejši za starejše aktivno nadaljuje svoje poslan-
stvo, o čemer pa je nekaj več napisanega v članku, ki ga je 
pripravila koordinatorica projekta, ga. Stanislava KRAJNC. 
Telovadba, ki jo je vodila ga. Brigita KRAJNC, se je skozi celo 
poletje izvajala ob ponedeljkih zvečer v parku gasilskega rib-
nika v Lokovini. Seveda pa se redno podajajo na pot tudi naši 
pohodniki, ki večino pohodov izvedejo v okolici Dobrne, vča-
sih pa se odpravijo tudi na kakšen daljši pohod, tako da je 
bilo kljub vročemu poletju poskrbljeno za razgibano in zdravo 
življenje.
Za go. Vido ČONKAŠ je bil praznični dan 21. junij, saj je slavi-
la svoj okrogli 80. jubilej. Z veseljem smo se podali k njej na 
obisk z lepimi željami in šopkom rož. Ga. Vida nas je povabila 
k prijetnemu klepetu, kjer smo ji ob polno obloženi mizi  po-
lepšali ta praznični dogodek. Tudi gospa  Rozalija JAMNIŠEK je 
29. avgusta slavila svoj 96. rojstni dan. Na željo svojcev zaradi 

njenega slabega  zdravstvenega stanja je nismo obiskali, zato 
smo ji poslali le voščilnico z najlepšimi željami. Tudi ga. Marica 
PASARIČ je 6. septembra slavila svoj 96. rojstni dan, ker je bila 
takrat v bolnišnici, smo šopek dali njenemu sinu Igorju, da ji ga 
izroči v našem imenu. Želimo ji čimprejšnje okrevanje. Obiskali 
jo bomo na njenem domu, ko se vrne iz bolnišnice. Vsem trem 
slavljenkam  še enkrat iskrene čestitke. 

Še nekaj informacij o naših  jesenskih in zimskih aktivnosti. Pri-
čele se bodo družabne urice v  društvenih prostorih Kulturne-
ga doma Dobrna, ki bodo potekale ob sredah. Telovadba se 
bo pričela izvajati v telovadnici OŠ Dobrna. Pričela pa se je že 
zdravstvena delavnica o prehrani in zdravem načinu hujšanja. 
V mesecu novembru bo organiziran še tečaj tujih jezikov, kar 
je že tudi dogovorjeno z g. Alešem ŠTEPIHARJEM.

Predvideno imamo še martinovanje v mesecu novembru in 
ob zaključku leta še silvestrovanje  v Termah Dobrna. O sa-
mih dogodkih boste obveščeni preko svojih poverjenikov in z 
obvestili na društveni oglasni deski v centru Dobrne. Prav je, 
da včasih le pogledate tudi na oglasne deske, kjer vas sezna-
njamo s pomembnejšimi dogodki in se nam tudi pridružite, 
saj takšna druženja pomagajo k bolj zdravemu in lepšemu ži-
vljenju. 

Lepo vabljeni k vsem aktivnostim.

Fotografije:  Pečnik Stanislav,  

Edi Dobovičnik                 

Predsednik DU Dobrna,

 Branko Dobovičnik 
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humano dejanje, saj je kri nenadomestljiva tekočina, ki je po-
trebna za življenje. Naši krvodajalci darujejo kri v krvodajalskih 
akcijah, ki so organizirane v Vojniku ali pa direktno na transfu-
zijskem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. V slučaju potrebe 
po določeni skupini krvi pa so vabljeni k izrednemu odvzemu.
Vsako leto v začetku junija je srečanje krvodajalcev v Veržeju. 
Letos je bilo že 30. po vrsti. Organizira ga Območno združenje 
Ljutomer KORK Veržej. Ob lepo pripravljenem programu ter 
dobri hrani in pijači preživimo krvodajalci čudovit dan. 

Hkrati si ogledamo še Babičev mlin na reki Muri, ki še vedno 
deluje. Domov se vrnemo polni dobre volje, energije in navdi-
ha za humano poslanstvo. 
Vsem krvodajalcem želimo mnogo zdravja in dobrega poču-
tja.
Za vse prisrčna hvala!

Predsednica KORK Dobrna,

Stanislava Krajnc 

DOGODKI

Proslava in srečanje krvodajalcev
Ponosni smo, da imamo v naši občini tako veliko število krvo-
dajalcev. Veseli smo, da jih je precej tudi z zelo velikim števi-
lom darovanj krvi. V začetku junija je bila v Narodnem domu v 
Celju krvodajalska proslava, ki jo vsako leto organizira Območ-
no združenje rdečega križa Celje. V letošnjem letu so bili naši 
prejemniki priznanj za 60,  70, 80, 90 in več kot 100-kratno da-
rovano kri, za kar smo jim namenili velik aplavz za to humano 
in plemenito delo - prisrčno hvala. 
Prisrčna hvala tudi vsem tistim, ki so kri darovali od 5 do 50 krat 
in dobijo priznanja po pošti. Biti krvodajalec je plemenito in 

Srečanje prostovoljcev programa Starejši za starejše v Zrečah
Vsako leto se srečamo prostovoljci iz vseh društev upokojen-
cev celjskega območja, v katerih deluje projekt Starejši za sta-
rejše. Srečanja se udeleži preko 200 prostovoljk in prostovolj-
cev, kar nam povzroča kar nekaj skrbi pri zagotavljanju dovolj 
velikega prostora za izvedbo srečanja. Večkrat so nas že gostili 
v hotelu v Zrečah, kjer imajo  primerno dvorano. 

Tako so nam tudi letos pripravili kratek kulturni program in 
pogostitev. S svojo prisotnostjo in nagovorom nas je razvese-
lila naša neumorna ga. Rožca ŠONC, ki že vsa leta bdi nad izva-
janjem tega projekta ter naša glavna koordinatorka, ga. Ivanka 
TOFANT. Obe sta z dušo in srcem predani za pomoč našim 
starejšim občanom predvsem z namenom, da bi jim bilo ži-
vljenje v domačem okolju čim lepše in kvalitetnejše. Prosto-
voljci si med seboj izmenjamo izkušnje in radi prisluhnemo 
novim predlogom, ki so povezani z delovanjem tega projekta. 
Vedno nam takšno srečanje ostane še dolgo v spominu, saj si 
tudi prostovoljci od časa do časa želimo nekaj prostih uric in 
nenazadnje tudi trenutkov sprostitve. 

Vemo, da druženje in dobra volja v krogu veselih in dobro-
srčnih ljudi koristi vsem prostovoljcem in jim daje navdih za 
njihovo nadaljnje delo.  
     Koordinatorka projekta,

Stanislava Krajnc
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Po romarskih poteh celjske škofije
Delovanje župnijskih Karitas v 
celjski škofiji koordinira Škofij-
ska Karitas Celje (Muzejski trg 
8, Celje), ki s široko razveja-
nim programom pomoči daje 
osnovo za humanitarno delo  
na terenu. Zato smo prosto-
voljci v posameznih župnijah 
najpomembnejši sodelavci, saj 
ljudem v stiski  darujemo svoj 
čas, človeško bližino in znanje, 
ki ga nadgrajujemo tudi z iz-
obraževanjem s področja hu-
manitarnih dejavnosti. Za svoje 
človekoljubno delo ne priča-
kujemo nikakršnega povračila, 
se pa veselimo srečanj, ki jih za 
nas med letom organizira ŠK 
Celje. 
Eno takih je vsakoletno roma-
nje prostovoljcev celotne ško-
fije v maju ali juniju.  Običajno 
nas je za tri avtobuse, iz Dobr-
ne smo bile štiri »karitasovke«, 
pa še kakšno osebno vozilo 
zraven. Vedno smo povablje-
ni v neznano smer s ciljem na 
eni izmed božjepotnih cerkva, 
ki so razpršene po dolgem in 
počez  naše škofije.
Prvi postanek na letošnjem ro-
manju je bil v župniji sv. Marti-
na na Teharjih. Gostoljubno so 
nas sprejeli  župnik, Miha Her-
man, in sodelavci škofijske Kari-
tas, ki so pripravili topel obrok, 
ker z romanjem začenjamo 
sredi opoldneva, nam postre-
gli pecivo in kavo. Že tu se je 
za številnim omizjem razpletel 
živahen razgovor, saj smo se 
po večkratnih srečanjih že do-
bro spoznali med seboj. Zatem  
nam je župnik predstavil  kra-
jevno zgodovino, ki je tesno 
povezana s Celjskimi grofi, saj 

so si pod njimi  Teharčani pri-
dobili poplemenitenje.
 Župnija Teharje  je v pisnih vi-
rih prvič omenjena leta 1545. 
Na mestu stare cerkve sv. Mar-
tina so leta 1907 zgradili novo 
cerkev, posvetili pa leta 1908. 
Ob stoletnici posvetitve je bila 
cerkev v celoti obnovljena. Svoj 
pečat je župniji Teharje dalo 
žalostno povojno dogajanje, 
ko so v barake nekdanjega 
nemškega  vadbenega centra 
namestili vrnjene domobran-
ce, vojake in civiliste, ki so jih 
zavezniki Angleži ustavili na 
Koroškem in jih potem izročili 
naši povojni oblasti. Večina njih 
je  brez sodbe   končala v pri-
kritih grobiščih v okolici Celja, v 
Hudi jami pri Laškem, rudniških 
jaških v Hrastniku in Pečovniku. 
Na mestu nekdanjega tabo-
rišča so postavili spomenik in 
uredili spominski park.
Na Teharjih so poskrbeli hra-
no za telo, v cerkvi sv. Jerneja 
v Vojniku pa smo bili deležni 
duhovnega okrepčila. Tu smo 
imeli osrednji dogodek za  ob-
čestvo naših prostovoljcev – sv. 
mašo. Daroval jo je tamkajšnji 
župnik, Anton Perger, ob so-
maševanju Roka Metličarja, 
predsednika Škofijske Karitas 
Celje. Za trenutke zbranosti ob 
najsvetejši daritvi nas je čustve-
no naravnavalo ubrano petje 
skoraj 200-članskega zbora ka-
ritativnih delavcev.
Po bogoslužju smo se , notra-
nje umirjeni, začeli spraševati, 
kam nas  bo še vodila  pot, saj 
se je popoldne že prevesilo 
v drugo polovico. Avtobusi 
so  zapeljali v smer  proti Slo-

venskim Konjicam, a nismo še 
dobro začeli z ugibanjem, kje 
je naš končni cilj, ko so se usta-
vili na Frankolovem. Tu so pri-
zadevni člani župnijske Karitas 
že bili v pripravljenosti, da nam 
postrežejo z jedmi z žara. Vaje-
ni smo, da s piknikom zaklju-
čimo vsakokratno romanje, a 
čudilo nas je dejstvo,  da tokrat 
nismo obiskali nobene božje-
potne cerkve. Pozornost smo 
namenili  dobrotam, s kateri-
mi so bile obložene mize pred 
gasilskim domom,  in ljudem 
okrog njih. Pred mano je sede-
la redovnica, ki je tekoče govo-
rila slovensko, a moje uho je po 
melodiji govorice ugotovilo, da 
je Poljakinja. Laskalo mi je, ker 
je bila začudena ob tej ugoto-
vitvi.  Vzdušje  ob  mizah je bilo 
vse bolj živahno, mize pa so se 
počasi praznile.

In potem je sledilo presene-
čenje. Pater Branko Cestnik, 
župnik na Frankolovem, nas je 
povabil na cilj našega romanja 
– obisk romarske cerkve  Svete 
Trojice na Gojki. Torej načrto-
valci romanja le niso zatajili! 
In smo šli; mlajši, kot se za ro-
manje spodobi, peš, starejši 
pa z  gasilskim kombijem in 
osebnimi avtomobili. Na vrhu 
Gojke nas je najprej navdušil 
čudovit razgled, v notranjosti 
cerkve, po opravljenih večer-
nicah, pa zanimiva pripoved 
patra Cestnika o zgodovini 
te božjepotne cerkve, ki ima 
svoje zametke v času razpada 
Napoleonove Ilirije. Takrat so 
francoski vojaki  med umikom 
iz naših krajev na veliko plenili, 

posebej so bile na udaru cer-
kve, ki so bile ob prometnih 
poteh, tudi župnišče in cerkev 
v Frankolovem. Že takrat je 
bila prisotna želja, da bi zgradili 
novo svetišče, ki ne bi bilo na 
tako izpostavljenem kraju. Ure-
sničevati so jo začeli po dobrih 
treh desetletjih, za kraj gradnje 
pa so izbrali Gojko. Legenda 
pravi, kako je neki domačin kar 
tri leta vztrajal, da se iz gozda 
na vrhu občasno vidi svetloba, 
ki ožarja Sveto Trojico,  pred njo 
pa kleči  Marija. Poskrbel je za 
kipec Svete Trojice iz lesa in ga 
namestil na kraju videnja. Kma-
lu so  k temu znamenju začeli 
prihajati ljudje s svojimi pripro-
šnjami. V letu 1841 so začeli z 
gradnjo kapele, kasneje  pa so 
jo dozidali v cerkev. Gradnja 
je potekala vse do 1852, ko so 
ji prizidali dva zvonika. V letih 
2014 - 2018 so  temeljito ob-
novili  zunanjost te božjepotne 
cerkve, ki je ponos Frankolov-
čanov. V zadnjih desetletjih je 
število romarjev upadalo; za-
dnji množični romarski shod je 
bil 31. maja 2019,  je ob pogle-
du na nas hudomušno dodal 
pater Branko, ko nas je povabil 
na druženje pred cerkvijo. Iz 
bližnje hiše so začeli «romati« 
drobni prigrizki in žlahtna ka-
pljica, v mili majski večer pa za-
zvenela ubrana pesem.

Med vožnjo proti domu me je 
prežemala globoka hvaležnost 
za bogato vsebino tega popol-
dneva, za duhovno popotnico, 
za pristno veselje ob druženju 
in nova vedenja.                                                                                                                                

Herta Rošer
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Šolski otroci na letovanju v Tolminu tudi iz Dobrne
Slika prikazuje učence iz več krajev Slovenije, 
ki so v mesecu juliju leta 1951 letovali v Tolmi-
nu. Med njimi je tudi sedem ali devet otrok iz 
Dobrne. Tedaj so bili stari 10 do 14 let in mor-
da se bo kdo med njimi na sliki tudi spoznal. 
Jaz sem bil vzgojitelj ene izmed skupin. Ena 
izmed deklic iz Dobrne mi je povedala, da je 
sedem ali devet otrok tudi iz Dobrne. Tedaj 
sem prvič slišal za kraj Dobrna, ob enem pa 
tudi za osnovno znamenitost, kot mi je po-
vedala deklica, da je Dobrna znamenit in star 
zdraviliški kraj. 

Sedaj na stara leta sem pa sam tukaj že tretjič 
kot gost v imenitnem hotelu Vita, kjer se ima-
va z ženo čudovito lepo. V upanju, da se bova 
še kdaj vrnila, prisrčno pozdravljam otroke iz 
Dobrne, ki so takrat letovali v Tolminu in so 
sedaj že v zrelih letih. 

Na letovanju so bili ti otroci žal v drugi skupi-
ni, tako da sem se z Dobrčani srečal slučajno, 
morda pa se kdo izmed njih spominja vzgoji-
telja Ivana Rutarja.
 Ivan Rutar

HVALA – DANKE – HVALA
SREČA
Vsak začetek ima konec. Odvisno od tega, kaj se je zgo-
dilo. 
Človek z dobro orientacijo, ki že na začetku o tem premi-
šljuje, si zelo želi biti ob koncu srečen. 
Moj občutek danes pove: „Prisrčna hvala, dragi prijate-
lji! Moja sreča, polna vaše pomoči, ni le konec - temveč 
SREČA!“

In za to svojo srečo se v prvi vrsti zahvaljujem županu 
Občine Dobrna v prejšnjih mandatih in v sedanjem, g. 
Martinu Breclu, in njegovim sodelavcem za dano prilo-
žnost sodelovanja v našem občinskem glasilu Dobrčan z 
objavo mojih prispevkov; a to so delci v mozaiku moje 
sreče.

DAS GLÜCK                                           
Jeder Anfang hat ein Ende. Je nachdem was passiert ist.
Ein Mann mit einer guten Orientierung, der am Anfang 
darüber nachdenkt, ist am Ende sehr glücklich.
Mein heutiges Gefühl sagt: Vielen Dank, liebe Freunde! 
Mein Glück, voll Ihrer Hilfe, ist nicht nur ein Ende, son-
dern ein Glück!

Und für dieses Glück danke ich in erster Linie dem Bür-
germeister der Gemeinde Dobrna in früheren Mandaten 
und in der Gegenwart Herrn Martin Brecl und seinen 
Kollegen, dass sie mir die Gelegenheit gegeben ha-
ben, an unserer Stadtzeitung Dobrcan teilzunehmen, 
um meine Beiträge zu veröffentlichen, die Teil meines 
Glücksmosaiks sind.

SREĆA
Svaki početak ima konac. Odvisno od toga, što se je do-
godilo. 
Čovjek, sa dobrom orijentacijom, koji već na početku o 
tome razmišlja, vrlo si želi na koncu biti sretan.
Moj osjećaj danas mi govori: „Srdačno vam se zahvalju-
jem, dragi prijatelji! Moja sreća, puna vaše pomoći, nije 
konac ili kraj, to je SREĆA!

I za tu svoju sreću, u prvom redu, zahvaljujem se županu 
Općine Dobrna u prijašnjim mandatima i u sadašnjem, 
g. Martinu Breclu, kao i njegovim suradnicima, da sam 
dobio priliku sudjelovanja u našem općinskom glasilu 
Dobrčan, za objavu mojih priloga, koji su djelići u mo-
zaiku moje sreće.
14 . 6. 2019                                 vaš Josip Bačić Savski

Prelepi kraj je Dobrna

Prelepi kraj je Dobrna,
po celem svet je znana.
Tu izvira voda žegnana
in dobra tu je hrana. 

Tu narava lepa je in tudi ugodna klima.
Pomembno pa je tudi to, da vse 
ostalo štima.
(BERI KOT ŽELJENI STAVEK!) Ali pa alternativa.

Zdraviliški dom je bil ponos, tu gostov 
se je trlo.
Zdaj je tu bolj žalostno, saj je vse skup 
zamrlo.

V parku bile so rožice in godba je 
igrala,
po svetu šel je dober glas in pela se 
je hvala.

Je zdravilišče imelo marsikaj, med 
drugim vrtnarijo. 
A s privatizacijo je šlo vse skup adijo.
(Pod marsikaj mislim: pralnico, »tišlarijo«, 

svinjake- svinje so jedle ostanke hrane, gostje pa 

domačo svinjino in doma pridelano zelenjavo.) 

Če kdo težave z zdravjem ima, mu 
pomaga terapija,
pomaga pa tudi voda ta in dobrnska 
Marija.(Farni patron)

Pesem se poje na melodijo ljudske pesmi - 

»Navzgor se širi rožmarin«.

Drobni tisk je v pojasnilo.

Dobrna, leta 2018.

 Skup sklanfal:

                                                     Anton Drev
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Hotel, gostilna Triglav
Poletje se je izteklo in vkorakali smo v jesen. V Triglavu je bilo 
poletje pestro, polno novih in že poznanih obrazov. Obeležili 
smo mnogo družinskih praznovanj, druženj ob vikend kosilih in 
dnevnih malicah. Vsem vam se ob tej priložnosti zahvaljujemo 
za obisk in izkazano zaupanje.

Meseca septembra smo kot že tradicionalno pogostili prvošolč-
ke in njihove starše s prav posebno ponudbo. 

Poletni meseci so bili pri nas razgibani, največkrat so gostje radi 
posedeli na naši terasi, kjer smo vam tudi letos ponujali piva slo-
venskih mikro pivovarjev. Na voljo imamo kar dvanajst vrst piv 
iz štirih pivovarn slovenske mikro proizvodnje. Med njimi lahko 
najdete tudi ponudbo piva Bevog, ki je prvo začelo s takšno pro-
izvodnjo »domačega« piva. Pivovarna ima polnilnico v Avstriji, 
vendar je podjetje slovensko. 

Narava se odeva v tople barve, jesenski žarki pridno bogatijo naš 
pridelek na vrtu, ki ga skozi celo leto vključujemo v našo kuli-
narično ponudbo. Naše jedi pripravljamo predvsem s svežimi 
sestavinami, ki jih pridobimo v lokalnem okolju. 
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Prav zato je naša ponudba privlačna za vse goste, mlajše in sta-
rejše, ki radi poskrbijo za svoje zdravje in razvajajo svoje brbon-
čice z domačo hrano, pripravljeno ter postreženo na sodoben 
način. 
Tudi letos imamo na voljo vinski mošt, da vam pričaramo popol-
no jesensko vzdušje.

V oktobru bomo ponovno sodelovali  v akciji Teden restavra-
cij. Akcija promovira vrhunsko slovensko kulinariko, v katero so 
vključene najboljše slovenske restavracije in chefi. Tudi jesenski 
meni Tedna restavracij bo pri nas na voljo po enotni ceni 19,00€ 
na osebo. Spremljajte nas za pravočasno rezervacijo in s tem 
udeležbo na vrhunskem kulinaričnem dogodku.

Prav kmalu bo tukaj spet veseli december. Čas, ko obdarujemo 
svoje najbližje, prijatelje in znance. Pri nas lahko kupite razna 
drobna darila. Na voljo imamo domačo marmelado, med, gline-
ne izdelke CUDV Dobrna, izdelke iz filca, lesene izdelke, majice, 
čaje, magnetke …
Najboljše darilo pa so darilni boni. Svoje najdražje razvajajte z 
boni za vikend kosilo za dve osebi,  za romantično večerjo, s pol-
penzionom za dve osebi ali vrednostnimi darilnimi boni.

Če želite povabiti svoje sorodnike, prijatelje in znance za dlje 
časa in nimate primerne namestitve zanje, nas pokličite in jih z 
veseljem sprejmemo v naš hotel. Za vas imamo posebno ugo-
dno ceno nočitve z zajtrkom. Pokličite nas po telefonu 03 780 11 
30 ali nas obiščite. Vabljeni!

Avtorica: Tina Marič

Foto: Arhiv Hotel, gostilna Triglav
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Razvajamo že od leta 1403

V času, ko se drevesa v parku okitijo z najlepšimi barvami in nas skozi jutro spremljajo nežne meglice, vas v Termah Dobrna 
razvajamo s številnimi jesenskimi novostmi in ugodnostmi: 

- 50-minutno masažo Dotik jeseni za le 31,00 EUR; 
- savna, kopanje in kosilo ali večerja za samo 17,90 EUR; 
- jesenska ponudba za pogret' v restavraciji in kavarni May; 
- zaključki leta za manjše in večje družbe. 

VABLJENI NA 
KONCERT  

Glasbeno dogajanje, ki je navduševalo 
ljubitelje klasične glasbe že tretje 
poletje zapored, zaključuje tokratni 
festival z nastopom Komornega 
godalnega orkestra slovenske 
filharmonije s solisti EmarsMaster. 

Vabljeni na koncert, ki se bo odvil 20. 
oktobra, ob 19.00, v svečani dvorani 
Zdraviliškega doma. 

Vstop je BREZPLAČEN. 

50-MINUTNA MASAŽA 
DOTIK JESENI 
LE 31,00 EUR 

Prepustite se toplemu jesenskemu masažnemu 
razvajanju s kostanjevim oljem, ki nahrani 
izsušeno kožo ter nudi nežno sprostitev telesa in 
duha. 
Koža bo po masaži mehka, voljna in svileno 
gladka. Masaža blagodejno vpliva tudi na 
utrujene noge. 

REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno - lepotni center La Vita Spa & Beauty 

Ugodnost velja do 30. 11. 2019, v masažno - lepotnem centru La Vita Spa & Beauty. Vljudno prosimo za pravočasno predhodno rezervacijo storitev, število terminov je 
omejeno. Ugodnost se ne sešteva z ostalimi ugodnostmi in popusti, izplačila v gotovini niso možna. 
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ZAKLJUČKI LETA ZA 
MANJŠE IN VEČJE 
DRUŽBE 

- Sestava in cene menujev po dogovoru; 
klasično strežena večerja ali hladno-topli 
bife; 

- brezplačno živa plesna glasba, vsak 
petek in soboto v restavraciji in kavarni 
May; 

- tematske zabave za posebno vzdušje; 
- kar 5 lokacij za izbiro vašega 

praznovanja; 
- za manjše družbe in večje skupine, tudi 

do 200 oseb. 
 

 

 

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 
- restavracija in kavarna May, do 80 oseb 
 

 

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

 

JESENSKI PRIBOLJŠEK ZA POGRET'  
 
Barvita, bogata jesen prinaša darove iz gozda, sadovnjakov, 
vrtov in vinogradov. Nekaj smo jih uporabili v naši kuhinji in 
pripravili priboljšek, ki vas bo pogrel v hladnejših dneh – 
KOSTANJEVI ŠTRUKLJI S KOZARCEM MOŠTA. 
Z njimi vam bomo postregli v restavraciji in kavarni May, kjer 
smo za vas pripravili še pestro ponudbo dnevnih menujev 
kosil in a la carte jedi. 
 
Restavracija in kavarna May (Hotel Vita, pritličje) 

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 07.00 – 22.00 
- petek in sobota: 07.00 – 24.00 

 
Ponudba velja do preklica ali prodaje zalog. 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Kavarna in restavracija May: 03 78 08 162. 

IVO DANEU SE NA DOBRNI POČUTI 
ODLIČNO 
 
V začetku poletja je nekdanji slovenski košarkar in trener prestal 
operacijo hrbtenice, tej pa je sledila še uspešna rehabilitacija v 
Termah Dobrna. Danes pravi, da se spet počuti fit in da je razlika 
očitna.  

Z zlato medaljo leta 1970 na prvenstvu v Ljubljani, ko je 
jugoslovanska košarkarska reprezentanca premagala ZDA, je Ivo 
Daneu doživel vrhunec svoje kariere. Skupaj je za jugoslovansko 
reprezentanco odigral 209 mednarodnih tekem. Kasneje se je 
preizkusil tudi kot košarkarski trener. Sicer pa kljub vrhunski 
športni karieri ni imel večjih težav s poškodbami.  

Operacijo hrbtenice je opravil doc. dr. Mitja Benedičič, dr. med., 
specialist nevrokirurgije, zaposlen v ljubljanskem kliničnem 
centru. V medicinskem centru Dobrna Medical vodi 
samoplačniško ambulanto za nevrokirurgijo. »Gospod Daneu je 
imel stenozo spinalnega kanala v področju ledveno-križnične 
hrbtenice, kar je ena bolj pogostih obrabnih bolezni hrbtenice. Z 
operacijo smo sprostili živce, ki potekajo v spodnje ude, s čemer 
se je pomembno izboljšala zmožnost hoje in mravljinčenje po 
spodnjih udih. Gre za rutinski operativni poseg s kratko ležalno 
dobo, dober mesec dni po operaciji pa bolnikom priporočamo 
rehabilitacijo v termalnem zdravilišču.« 

Postopek rehabilitacije v medicinskem centru v Termah Dobrna je opisala Ana Murko, dr. med., specialistka fizikalne in 
rehabilitacijske medicine, vodja rehabilitacijske medicine v Termah Dobrna.  

»Na zdraviliško zdravljenje v Terme Dobrna, tako kot bil je gospod Daneu, prihajajo bolniki po operativnem posegu na hrbtenici. 
Običajno pridejo k nam šest do osem tednov po kirurškem posegu, ko je postoperativna brazgotina že zaceljena, zato lahko 
izkoristijo vse naravne faktorje, ki jih nudi naše zdravilišče, predvsem razgibavanje v termalni vodi. Vsakega bolnika individualno 
obravnavamo in mu predpišemo ustrezen program rehabilitacije. Obvezna je individualna fizioterapevtska obravnava; brez 
ustreznih vaj in vsakodnevnega treninga ne moremo pričakovati izboljšanja. Naši fizioterapevti so usposobljeni tudi za izvajanje 
terapije za sproščanje fascije, ki veliko pripomore k olajšanju stanja. Proti bolečinam uporabljamo elektroterapijo, 
magnetoterapijo, laser in ultrazvok. Za krepitev mišic imamo na voljo poleg vadbe v telovadnici, na sobnem kolesu in v bazenu, 
še mišično elektrostimulacijo. Za mehčanje in izboljšanje videza brazgotine ter celjenje na celičnem nivoju uporabljamo terapijo 
z laserjem in bioptronom. Za sprostitev mišične napetosti je zelo priporočljiva ročna masaža, ki jo izvajajo strokovno 
usposobljeni maserji. Ob kroničnih bolečinah bolnikom zelo ustreza tudi terapija z vročim blatom ali šoto, ki imata tudi 
razstrupljevalne učinke. Naša posebnost pa so termalne kopeli v naravni, zdravilni vodi direktno iz izvira, ki ne vsebujejo klora, 
zato so primerne tudi za bolnike z občutljivejšo kožo oziroma kožnimi obolenji. Poleg vseh naštetih terapij je potrebno poudariti 
še izjemno lepo naravno okolje, v katerem se nahajajo Terme Dobrna. Gospod Daneu je bil kot nekdanji športnik zelo 
discipliniran, vzoren bolnik in je upošteval vsa moja navodila, zato je bil tudi končni izid rehabilitacije ugoden. Trudimo se, da je 
vsak bolnik deležen zanj najustreznejših terapij in da se pri nas zares dobro počuti.« 
 
VEČ O TERAPIJAH IN PONUDBI MEDICINSKEGA CENTRA: www.terme-dobrna.si ali na številki  080 22 15 

 
 

Ivo Daneu s terapevti v Termah Dobrna 
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ZAKLJUČKI LETA ZA 
MANJŠE IN VEČJE 
DRUŽBE 

- Sestava in cene menujev po dogovoru; 
klasično strežena večerja ali hladno-topli 
bife; 

- brezplačno živa plesna glasba, vsak 
petek in soboto v restavraciji in kavarni 
May; 

- tematske zabave za posebno vzdušje; 
- kar 5 lokacij za izbiro vašega 

praznovanja; 
- za manjše družbe in večje skupine, tudi 

do 200 oseb. 
 

 

 

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 
- restavracija in kavarna May, do 80 oseb 
 

 

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

 

JESENSKI PRIBOLJŠEK ZA POGRET'  
 
Barvita, bogata jesen prinaša darove iz gozda, sadovnjakov, 
vrtov in vinogradov. Nekaj smo jih uporabili v naši kuhinji in 
pripravili priboljšek, ki vas bo pogrel v hladnejših dneh – 
KOSTANJEVI ŠTRUKLJI S KOZARCEM MOŠTA. 
Z njimi vam bomo postregli v restavraciji in kavarni May, kjer 
smo za vas pripravili še pestro ponudbo dnevnih menujev 
kosil in a la carte jedi. 
 
Restavracija in kavarna May (Hotel Vita, pritličje) 

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 07.00 – 22.00 
- petek in sobota: 07.00 – 24.00 

 
Ponudba velja do preklica ali prodaje zalog. 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Kavarna in restavracija May: 03 78 08 162. 

IVO DANEU SE NA DOBRNI POČUTI 
ODLIČNO 
 
V začetku poletja je nekdanji slovenski košarkar in trener prestal 
operacijo hrbtenice, tej pa je sledila še uspešna rehabilitacija v 
Termah Dobrna. Danes pravi, da se spet počuti fit in da je razlika 
očitna.  

Z zlato medaljo leta 1970 na prvenstvu v Ljubljani, ko je 
jugoslovanska košarkarska reprezentanca premagala ZDA, je Ivo 
Daneu doživel vrhunec svoje kariere. Skupaj je za jugoslovansko 
reprezentanco odigral 209 mednarodnih tekem. Kasneje se je 
preizkusil tudi kot košarkarski trener. Sicer pa kljub vrhunski 
športni karieri ni imel večjih težav s poškodbami.  

Operacijo hrbtenice je opravil doc. dr. Mitja Benedičič, dr. med., 
specialist nevrokirurgije, zaposlen v ljubljanskem kliničnem 
centru. V medicinskem centru Dobrna Medical vodi 
samoplačniško ambulanto za nevrokirurgijo. »Gospod Daneu je 
imel stenozo spinalnega kanala v področju ledveno-križnične 
hrbtenice, kar je ena bolj pogostih obrabnih bolezni hrbtenice. Z 
operacijo smo sprostili živce, ki potekajo v spodnje ude, s čemer 
se je pomembno izboljšala zmožnost hoje in mravljinčenje po 
spodnjih udih. Gre za rutinski operativni poseg s kratko ležalno 
dobo, dober mesec dni po operaciji pa bolnikom priporočamo 
rehabilitacijo v termalnem zdravilišču.« 

Postopek rehabilitacije v medicinskem centru v Termah Dobrna je opisala Ana Murko, dr. med., specialistka fizikalne in 
rehabilitacijske medicine, vodja rehabilitacijske medicine v Termah Dobrna.  

»Na zdraviliško zdravljenje v Terme Dobrna, tako kot bil je gospod Daneu, prihajajo bolniki po operativnem posegu na hrbtenici. 
Običajno pridejo k nam šest do osem tednov po kirurškem posegu, ko je postoperativna brazgotina že zaceljena, zato lahko 
izkoristijo vse naravne faktorje, ki jih nudi naše zdravilišče, predvsem razgibavanje v termalni vodi. Vsakega bolnika individualno 
obravnavamo in mu predpišemo ustrezen program rehabilitacije. Obvezna je individualna fizioterapevtska obravnava; brez 
ustreznih vaj in vsakodnevnega treninga ne moremo pričakovati izboljšanja. Naši fizioterapevti so usposobljeni tudi za izvajanje 
terapije za sproščanje fascije, ki veliko pripomore k olajšanju stanja. Proti bolečinam uporabljamo elektroterapijo, 
magnetoterapijo, laser in ultrazvok. Za krepitev mišic imamo na voljo poleg vadbe v telovadnici, na sobnem kolesu in v bazenu, 
še mišično elektrostimulacijo. Za mehčanje in izboljšanje videza brazgotine ter celjenje na celičnem nivoju uporabljamo terapijo 
z laserjem in bioptronom. Za sprostitev mišične napetosti je zelo priporočljiva ročna masaža, ki jo izvajajo strokovno 
usposobljeni maserji. Ob kroničnih bolečinah bolnikom zelo ustreza tudi terapija z vročim blatom ali šoto, ki imata tudi 
razstrupljevalne učinke. Naša posebnost pa so termalne kopeli v naravni, zdravilni vodi direktno iz izvira, ki ne vsebujejo klora, 
zato so primerne tudi za bolnike z občutljivejšo kožo oziroma kožnimi obolenji. Poleg vseh naštetih terapij je potrebno poudariti 
še izjemno lepo naravno okolje, v katerem se nahajajo Terme Dobrna. Gospod Daneu je bil kot nekdanji športnik zelo 
discipliniran, vzoren bolnik in je upošteval vsa moja navodila, zato je bil tudi končni izid rehabilitacije ugoden. Trudimo se, da je 
vsak bolnik deležen zanj najustreznejših terapij in da se pri nas zares dobro počuti.« 
 
VEČ O TERAPIJAH IN PONUDBI MEDICINSKEGA CENTRA: www.terme-dobrna.si ali na številki  080 22 15 

 
 

Ivo Daneu s terapevti v Termah Dobrna 
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SAVNA, KOPANJE IN KOSILO 
LE 17,90 EUR 

V ceno je vključeno: 
- 3-urni vstop v Deželo savn, 
- 3-urno kopanje v bazenu hotela Vita, 
- streženo dnevno kosilo ali večerja v restavraciji in 

kavarni May (glavna jed, solata in sladica), 
- vodna aerobika od ponedeljka do sobote, 
- živa plesna glasba v restavraciji in kavarni May, 

vsak petek in soboto od 19.30 dalje, 
- brezplačni wi-fi, 
- brezplačni parkirni prostor. 

Ponudba velja do 31. 10. 2019, vse dni v tednu. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. Več o ponudbi na www.terme-dobrna.si. INFORMACIJE: Recepcija v 
Hotelu Vita: 03 78 08 190 

ZA NAJINO POROKO VSE NA 
ENEM MESTU 

Da bi najlepši dan preživela kar se da 
sproščeno, smo v Termah Dobrna z vama od 
prve ideje do zadnje minute poročnega dne. 
Z večletnimi izkušnjami in bogato tradicijo 
priprave poročnih slavij ne bo ničesar 
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 IN REZERVACIJE TERMINOV: t: 03 78 08 164, e: info@terme-dobrna.si 

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

POSEBNA PONUDBA 

ALL INCLUSIVE poročni 
menu, že za 58 € 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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Novo šolsko leto 2019/2020

Naši prvošolci, njihovi starši in učiteljice na prvi šolski dan

Novo šolsko leto se je začelo 
in pred nami je deset mesecev 
pestrega in zanimivega dela. V 
tem šolskem letu bo naš vrtec 
in šolo obiskovalo 359 otrok in 
učencev.
V vrtec smo vpisali manj otrok 
kot pretekla leta in število od-
delkov se je zmanjšalo na se-
dem. Ob začetku šolskega leta 
imamo v vrtec vpisanih 112 
otrok. Tudi v tem šolskem letu 
se bomo trudili, da bo delo pe-
stro in zanimivo. Med drugim 
bomo izkoristili vse izkušnje in 
znanje, ki ga imamo in smo ga 

SAVNA, KOPANJE IN KOSILO 
LE 17,90 EUR 

V ceno je vključeno: 
- 3-urni vstop v Deželo savn, 
- 3-urno kopanje v bazenu hotela Vita, 
- streženo dnevno kosilo ali večerja v restavraciji in 

kavarni May (glavna jed, solata in sladica), 
- vodna aerobika od ponedeljka do sobote, 
- živa plesna glasba v restavraciji in kavarni May, 

vsak petek in soboto od 19.30 dalje, 
- brezplačni wi-fi, 
- brezplačni parkirni prostor. 

Ponudba velja do 31. 10. 2019, vse dni v tednu. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. Več o ponudbi na www.terme-dobrna.si. INFORMACIJE: Recepcija v 
Hotelu Vita: 03 78 08 190 

ZA NAJINO POROKO VSE NA 
ENEM MESTU 

Da bi najlepši dan preživela kar se da 
sproščeno, smo v Termah Dobrna z vama od 
prve ideje do zadnje minute poročnega dne. 
Z večletnimi izkušnjami in bogato tradicijo 
priprave poročnih slavij ne bo ničesar 
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 IN REZERVACIJE TERMINOV: t: 03 78 08 164, e: info@terme-dobrna.si 

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

POSEBNA PONUDBA 

ALL INCLUSIVE poročni 
menu, že za 58 € 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. 

pridobili, ko smo vodili med-
narodni projekt, ki se je zaklju-
čil.
Drugi september je bil pa še 
posebej svečan za 33 prvošol-
cev in prvošolk. Svečano smo 
jih sprejeli prvi šolski dan. Tra-
dicionalno naše prvošolce na 
prvi šolski dan pozdravi tudi 
župan Občine Dobrna, g. Mar-
tin Brecl. Našim prvošolcem in 
prvošolkam želimo, da bi radi 
prihajali v šolo in bi se v šoli ve-
liko naučili.
V šoli se število učenk in učen-
cev povečuje. Letos bo našo 

šolo obiskovalo 247 učencev 
in učenk, ki smo jih razpore-
dili v 13 oddelkov. Zaradi po-
večanja števila oddelkov smo 
morali zagotoviti dodatne 
prostore. Ustanovitelj (Obči-
na Dobrna) nam je zagotovil 
sredstva, da smo lahko dva 
kabineta preuredili tako, da jih 
lahko spremenimo v učilnice. 
V letošnjem šolskem letu smo 
en kabinet namenili pouku. 
Seveda je preureditev kabine-
tov začasna rešitev in še naprej 
se bo potrebno pogovarjati, 
kako pridobiti še dodane pro-

store, če se bo število učencev 
povečevalo.
Prostorska stiska nas ne bo ovi-
rala pri našem trudu, da učen-
cem omogočimo kvaliteten, 
pester in zanimiv pouk. Zato 
verjamem, da nam bo s sku-
pnim prizadevanjem uspelo 
uresničiti zastavljene cilje.

Vsem otrokom, učencem in 
učenkam, njihovim staršem 
in zaposlenim želim uspešno 
novo šolsko leto.

Ravnatelj JVIZ OŠ Dobrna:

Marko Šteger, prof. 

Poletna šola v naravi v Baški
Na OŠ Dobrna smo se tudi tokrat odločili, da v začetku meseca 
junija izvedemo poletno šolo v naravi v Celjskem domu v Baški. 
Imeli smo res srečo, saj nam je vreme odlično služilo. Z našim 
prihodom se je začelo pravo poletje, kar smo dodobra izkoristili. 
Veliko smo se kopali v osvežujoči vodi, imeli pouk v naravi, supali, 
kolesarili in vozili s skiroji. Privoščili smo si tudi jutranji pohod na 
Bag in uživali v zasluženem razgledu na bližnje otoke. Velik pou-
darek smo dali na kvalitetno preživet čas, druženju, tkanju prija-

teljskih vezi, kar nam je brez mobilnikov res uspevalo. Zahvalju-
jemo se vodstvu in delavcem Celjskega doma za vso podporo in 
dobro sodelovanje, Občini Dobrna, iskrena hvala tudi Zavaroval-
nici Grawe, ki nam je priskočila na pomoč s svojo donacijo.
Vtisi učencev:
- druženje s prijatelji; na plaži, v sobah, prosti čas (Loti, Eva, 

Neža, Jaša),
- pohod (Matija, Maks),
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- zabavni večer na plaži (Metod),
- izlet z ladjo (Uroš P., Lucija Š. , Aljaž),
- kopanje (Jure, Andraž, Uroš H.),
- pouk v naravi (Vita),
- da smo bili brez TV in drugih elektronskih naprav  (Neja P., 

Apolonija),
- sprehodi v mesto (Gaja, Evita, Ella),

- vožnja z ladjo na otok Grgur (Neja L. D.),
- obisk akvarija (Matevž, Nika, Teja),
- vožnja s kajaki, s supi, s skiroji in kolesom (Luka O., Klarisa),
- odlična hrana (Luka S.).

Nevenka Debelak s sodelavkami 

in učenci (lanskega) 4. razreda OŠ Dobrna
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Naravoslovno-družboslovna šola v naravi – 
Fiesa z Notranjsko 2019

V torek, 28. maja, smo se sedmošolci polni pričakovanj in dobre 
volje odpravili v šolo v naravi. Čeprav smo si močno želeli, da čim 
prej pridemo na morje, nas je pot najprej vodila na Notranjsko. 
Obiskali smo Križno jamo, kjer smo si ogledali tudi okostje jam-
skega medveda. Zatem smo se odpeljali do  Cerkniškega jeze-
ra. Ogledali smo si maketo in multivizijo, potem pa smo se do 
jezera  odpeljali z lojtrnikom s konjsko vprego. V popoldanskem 
času smo imeli še ogled krajinskega parka Rakov Škocjan. Spo-
znali smo mali naravni most, veliki naravni most, reko sedmerih 
imen in še druge posebnosti notranjske pokrajine. 

Po malici smo se odpravili na težko pričakovano pot do Fiese. 
Po namestitvi v sobe smo se z raznimi igrami razvedrili na plaži v 
Fiesi. Sledila je večerja in sprehod do Pirana. Naslednji dan smo 
namenili raziskovanju in spoznavanju morskega in obmor-
skega življenja. Obiskali smo akvarij v Piranu in spoznali šte-
vilne prebivalce Jadranskega morja. Ogledali smo si tudi Muzej 
polžev in školjk. Po kosilu in počitku smo se sprehodili do dveh 
sladkovodnih jezer v Fiesi, opazovali obmorsko rastlinstvo ter 
se pomerili v športnih igrah. 

Kljub bolj slabemu vremenu smo tudi naslednji dan nameni-
li raziskovanju. Do gležnjev smo stopili v dokaj hladno morsko 
vodo in raziskovali pas bibavice. Popoldne smo si ogledali 
naravne in kulturne znamenitosti Pirana. Najpogumnejši so 
kljub dokaj nizkim majskim temperaturam skočili v morje. 

Zadnji dan smo po zajtrku  pospravili sobe in svoje stvari odnesli 
na avtobus. Peš smo se odpravili do Pirana, od koder smo z lad-
jico odpluli do Portoroža, od tod pa nas je avtobus odpeljal do 
Sečoveljskih solin. Spoznali smo tradicionalni način pridobiva-
nja morske soli, delo solinarja, njegovo orodje … Poskusili smo 
tudi slano čokolado. Po ogledu smo se odpravili do kobilarne v 
Lipici, kjer smo uživali ob spoznavanju lipicancev. Sledilo je še 
pozno kosilo v Senožečah ter pot domov.

Zapisali:

Laura Najdenik, Simon Korošec

in Nastja Pečnik, 8. razred
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Vita Ošlak – uspešna na mednarodnem 
glasbenem tekmovanju
Vita Ošlak je bila v  šolskem letu 
2018/2019  učenka 4. razreda 
OŠ Dobrna. V Glasbeni šoli Fra-
na Koruna Koželjskega Velenje 
obiskuje 4. razred violine pri 
profesorju Igorju Ulokinu. Z 
vztrajnostjo in predanostjo je v 
tem času zelo napredovala, kar 
je opazil tudi njen profesor in ji 
predlagal, da se udeleži med-
narodnega tekmovanja mla-
dih glasbenikov Oscar Rieding. 
Z dobrim nastopom si je maja 
2019 prislužila srebrno plake-
to, kar je v takšni mednarodni 
konkurenci  izjemen dosežek.

Vita Ošlak – perspektivna mlada 
glasbenica

Izjemen dosežek Vite Ošlak na mednarodnem 
tekmovanju

Za violino jo je navdušila prija-
teljica. Glasbeno šolo obiskuje 
trikrat na teden. V okviru glas-
bene šole nastopa na večjih 
prireditvah, ob različnih prilo-
žnostih. Kljub temu, da so vaje 
včasih naporne in dolgočasne, 
Vita še vedno rada hodi v glas-
beno šolo in uživa v igranju na 
violino. 
Viti Ošlak, perspektivni glasbe-
nici, želimo vsi skupaj še veliko 
veselja, zadovoljstva pa tudi 
uspehov na nadaljnji glasbeni 
poti. 

Sošolci in sošolke z razredničarko (4. 

razred, 2018/2019)

Slovo 
devetošolcev

V mesecu juniju se  je 
od naše šole poslovila  
še ena zelo uspešna  
generacija  učencev.

Dragi devetošolci, z 
veseljem se bomo 
spominjali vseh vaših 
uspehov in lepih tre-
nutkov, preživetih z 
vami, v prihodnje pa 
vam seveda  želimo 
obilo uspehov!

Učitelji in ostali 

delavci OŠ Dobrna,

foto: Borut Sluga

Učenci z leve proti desni:
spodaj: Urška Ovtar, Ema Artank, Ana Pritržnik, Nina Ramšak, Anja Rednjak, Deja Mešl, Karina Resner, Iza Zajc;
zgoraj: razredničarka Marija Boršič, Taja Vodenik, Maj Pritržnik, Luka Memon, Dominik Zagrušovcem, Rok Jakob, Domen Stropnik, Tjaša 
Majcen, Matic Leskovšek, Danijela Švent, Teo Felicijan in Nika Novak. 
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Spet odprta šolska vrata
Poletne počitnice so hitro minile in že je napočil 
čas, ko so najmlajši učenci prvič prihiteli v šolo. Na 
ta dan smo jih pred šolo  pričakali ravnatelj, g. Mar-
ko Šteger, župan, g. Martin Brecl, ter vse učiteljice, 
ki jih bomo letos popeljale čez prvo leto osnovno-
šolskega šolanja. Drugošolci so jim izrekli dobro-
došlico s pesmijo o prijateljstvu in jih pospremili 
čez šolski prag. Tudi na hodniku je odmevala ve-
sela pesem in ploskanje ostalih učencev razredne 
stopnje. V učilnici so iz rok ravnatelja prejeli dari-
lo s strani šole, župan jim je izročil knjižno darilo, 
sledila je še pogostitev in ustvarjanje spomina na 
prvi šolski dan.
Novih 33 učencev in učenk smo vsi zelo veseli in 
komaj čakamo na dogodivščine, ki se bodo zgodi-
le med guljenjem šolskih klopi.

Silva in Nevenka, razredničarki 1. a in 1. b razreda

Obisk 
Pikinega festivala

V četrtek, 12. 9. 2019, smo učenci prve triade 
OŠ Dobrna obiskali Pikin festival v Velenju. 

Najprej smo si ogledali gledališko predstavo 
Kokoška Emilija, nato pa se podali na Pikine 
delavnice, kjer smo pridno ustvarjali.

Učiteljice RP
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Že kar nekaj let se v Vrtcu Dobrna trudimo z vpeljavo gozdne 
pedagogike v vse sfere vrtčevskega življenja in delovanja. Pri 
tem v bivanje in  igranje v naravi, učenje v gozdu in o gozdu 
vključujemo večje in manjše skupine. Gozd ima vedno vpliv. 
Skupaj s starši smo poiskali možnosti za preživljanje načrtova-
nega vsakdana vrtčevskih otrok  v gozdni igralnici v dopoldan-
skem času. Starši so nam tu priskočili v pomoč in nam zago-
tovili nekaj potrebnih gozdnih rekvizitov (lesenih čokov). Tako 
v gozd odhajajo skupine otrok v starosti od treh let do vstopa 
v šolo vsak teden, v izbranem dnevu, ne glede na vreme. Kra-
sno gozdno kuliso smo izkoristili tudi za predstavo, ki so si jo 
ogledali starši in otroci. Pripravili so jo starši naših otrok. Skratka 
gozdna igralnica je živela. Z gozdno igralnico smo se postavlja-
li tudi pred našimi projektnimi partnerji iz Turčije in Grčije ter 
pred kolegi drugih vrtcev. Vsi so bili navdušeni.

Prednostna naloga Vrtca Dobrna

drobtinice iz vrtca
Že nekaj let v vrtcu opažamo padec zna-
nja in izkušenj otrok na področju jezika, 
kar se kaže kot slab govor, slaba artiku-
lacija, skop besedni zaklad, pomanjkanje 
govornih izkušenj in posledično otežena 
komunikacija. V vrtcu se tega zavedamo, 
zato redno vključujemo različne jezikov-
ne aktivnosti v naše delo. Ker očitno to ni 
dovolj, bomo v letošnjem letu naše cilj-
no delovanje na tem področju razširili in 
obogatili. Ker vemo, da se govor in jezik 

Gozdna igralnica

razvijata najprej v domačem okolju, skozi 
zgled, bomo k sodelovanju povabili tudi 
starše in ožjo ter širšo lokalno skupnost. 
Povezali se bomo z lokalno knjižnico ter 
se vključili v različne projekte s tega po-
dročja. Tudi globalna situacija s področja 
jezika nam ni pretirano naklonjena. Za-
znan je padec branja pri vseh generaci-
jah. Zato je dodatna energija za ohranja-
nje področja še kako potrebna.

Ksenija Ulaga, Vrtec Dobrna

Opustošenje v gozdni igralnici Vrtca Dobrna

Vendar nas je ob začetku letošnjega šolskega leta gozdna 
igralnica pričakala opustošena. Otroci in strokovni delavci smo 
presenečeni, razočarani in zgroženi nad krajo lesenih čokov. 
S krajo nam je tat onemogočil izvajanje nekaterih dejavnosti, 
predvsem tistih, pri katerih nam je čok nudil čas za počitek, 
razmislek, malico, čas za tišino, pogovore, igre. Vrednost čokov 
morda v materialnem svetu ne predstavlja bogastva, zagota-
vljamo pa vam, da za nas, otroke in strokovne delavce, pomeni 
nepogrešljivo dobrino.  Na tem mestu se vsi še enkrat zahvalju-
jemo staršem in krajanom za pomoč. Še vas bomo potrebovali. 
Tatu pa sporočamo, naj nam v bodoče sporoči svoje potrebe. 
Mogoče bomo zanje našli drugo rešitev. 

Ksenija Ulaga, Vrtec Dobrna

Opustošenje gozdne igralnice



št. 83 / 2019 65

DROBTINICE IZ VRTCA

Uvajalno obdobje v vrtcu-  z manj stresa od doma v vrtec
Vstop v vrtec je za otroka in starše po-
memben dogodek. Za mnoge otroke je 
prvič, da so dalj časa ločeni od staršev, 
mnogi pa so imeli daljše počitnice. Otrok 
se sreča s številnimi novimi vtisi in doži-
vetji. Prilagoditi se mora novemu ritmu 
življenja, novim zahtevam, skupini vrstni-
kov, s katerimi si deli igrače in pozornost 
odraslih. Soočen je z različnimi značilnost-
mi in zahtevami socialnega življenja izven 
primarne družine:
• odreči se stalni prisotnosti bližnjih in 

sprejeti kratkotrajne ločitve od njih;
• navezati se na strokovne delavce, ki 

bodo deloma nadomeščali starše v 
času bivanja v vrtcu;

• navaditi se na nov prostor, deliti rela-
tivno majhen prostor z večjim številom 
drugih otrok ;

• navaditi se na novo dnevno rutino;
• navaditi se na drugačno hrano, strani-

šče, igrače, ležalnik …;
• navaditi se na to, da bo v skupini otrok 

le eden od mnogih;
• postati samostojnejši;
• naučiti se sodelovanja z otroki;
• vključiti se v vodene dejavnosti in sku-

pinske igre.

Vse to prinaša v otrokovo življenje velike 
spremembe. Vsak otrok doživlja prehod iz 
družine v vrtec na svoj način. 

Uvajalno obdobje je naporno tako za 
otroka kot za starše, saj otrok od njih zah-
teva več kot sicer. Zelo pomembno je, da 
se na to pripravimo in si za potrebe otroka 
vzamemo čas. Otrok doživlja različna ču-
stva, pogosto se slednja tudi prenašajo 
(transfer) - od staršev na otroka, iz otroka 
na starše, v skupini med vrstniki ... 
Mlajši otroci ob vstopu v vrtec še ne go-
vorijo in svojo stisko kot tudi ostalo spo-
ročajo nebesedno. Tudi večji predšolski 
otroci, ki besedno do neke mere že zmo-
rejo izraziti svoje počutje in čustva, imajo 
težave z obvladovanjem in uravnavanjem 

le-teh. Če dobro pomislimo, tudi nam od-
raslim na tem področju velikokrat »škri-
pa«. Otroci pa še v večji meri odreagirajo 
psihosomatsko: njihove stiske se odražajo 
v telesnih odzivih, vedenju. Otrok torej 
potrebuje čas, da se čustva poležejo, pre-
usmerijo in predelajo. Pomembno je, da 
odrasli vemo, kaj otrok doživlja in ga pri 
tem spremljamo. Če se starši otrokovim 
čustvom posvetijo, ne da bi jim pripisovali 
lastne pomene in jih potencirali, je to ena 
najboljših življenjskih naložb.
Pomembno je, da se zavedamo, da se 
bo morda otrok ob vstopu v vrtec nekaj 
časa drugače obnašal (tudi otrok, ki že dalj 
časa obiskuje vrtec) in mu v tem obdobju 
pomagamo, kolikor se le da. Zato otroka 
postopoma uvajamo v vrtec ter mu tako 
omogočamo, da začne razvijati večstran-
sko zdravo navezanost.

SPLOŠNA PRIPOROČILA ZA 
OTROKA V VRTCU
Vzbujanje interesa 
 Pred prihodom otroka v vrtec si vzemite 
čas in si oglejte vrtec skupaj z otrokom, 
poiščite njegovo skupino, povejte barvo 
skupine ... Otroku pripovedujte o vrtcu, 
skupaj z njim poglejte slikanico, risanko, 
preberite knjigo na to temo. Otroku pred-
stavite vrtec v pozitivni luči – to naredite 
predvsem tako, da tudi sami pri sebi obu-
dite in negujete zaupanje ter pozitivno 
naravnanost do vrtca. Vendar poskrbite 
tudi, da bo slika o vrtcu realna - pri tem 
vam bo v pomoč poznavanje pričakovanj 
in nalog, s katerimi se otrok sreča v vrtcu. 

NOVINCI
Načrtujte uvajanje
Dogovorite se, kdo bo uvajal otroka: če 
je otrok zelo navezan na mamo, lahko 
morda poizkusi uvajati očka , babica - po-
govorite s o tem tudi z otrokom, če je to 
mogoče. Dogovorite se v službi (načrtujte 
dopust, koristite ure). Ob uvodnem obi-
sku v vrtcu se dogovorite z vzgojiteljico, 

kako bo potekalo uvajanje (pogovorna 
ura pred vstopom v vrtec); razvijajte in 
negujte zaupanje ter odnos z vzgojiteljico. 

Uvajanje načrtujte glede na realne mo-
žnosti (službene obveznosti, čas, dodatna 
pomoč , ki je na voljo v času uvajanja ...) in 
poznavanje vašega otroka (starost otro-
ka, ali se hitro prilagaja, že ima izkušnje z 
ločitvijo od matere /bližnjih, ali že ima izku-
šnje z vrstniki, dosedanji ritmi spanja, hra-
njenja, rituali …). Pozanimajte se o dnevni 
rutini v vrtcu ter že pred vstopom otroka v 
vrtec ustrezno prilagodite urnik hranjenja, 
spanja, predvsem pa tudi dojenje. 

Pred sprejemom in prihodom otroka v vr-
tec se pogovorite z vzgojiteljico o vsem, 
kar se vam zdi pomembno za ta korak. 
V osebnem kontaktu boste tudi sami lažje 
razvijali zaupanje, ko boste otroka zaupali 
novim ljudem.

Postopnost
Otrok naj spoznava novo okolje posto-
pno, ob prisotnosti nekoga, ki mu zaupa, 
Pogovorite se z vzgojiteljico o vaši aktivni 
prisotnosti v skupini. Ne pustite otroka 
že prvi dan ves dan v vrtcu, počutil se 
bo zapuščenega.
Prvih nekaj dni naj otrok ostane v vrt-
cu krajši čas skupaj z vami, nato čas 
samostojnega bivanja otroka v skupini 
podaljšujte postopno. Otroku tudi zelo 
natančno povejte, kdaj pridete (na začet-
ku greste samo na stranišče ipd., pridete 
nazaj  po 10 min. ali 30 min …čez čas po 
kosilu, šele nazadnje po počitku …). Otrok 
si bo počasi oblikoval občutek, ritem in 
nato tudi predstave o času ter bo lažje ob-
vladoval stisko ob ločitvi.

Prisotnost staršev v igralnici
Če boste prve dni skupaj z otrokom v 
igralnici, se pogovarjajte in igrajte tudi z 
drugimi otroki. Tako se bo otrok pričel po-
stopoma ločevati od vas, vas deliti z dru-
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gimi otroki, pričel se bo zanimati za igrače 
in igre, vrstnike in vzgojiteljice. Sodelujte 
z vzgojiteljico, bodite v pomoč. Dogovori-
te se, kako lahko pomagate pri oblačenju 
otrok, preberete zgodbico skupini otrok, 
se vključite v igro otrok …Otrok se od vas 
uči, želel si vas bo posnemati. 

Umirjen prehod v vrtec
Ne odvajajte otroka v tem času od dude, 
plenic ali stekleničke. Odložite selitev v 
novo sobo ter poskrbite tudi za umirje-
no in ustaljeno domače okolje. Za druge 
spremembe bo še čas, ko se bo otrok v 
vrtcu dobro počutil.

Kontinuiteta ter vztrajnost pri 
uvajanju
Če je le mogoče, uvajanja ne prekinjajte. 
Vsaka prekinitev pomeni za otroka ob po-
novnem prihodu v vrtec nov začetek: bo-
dite še posebej pozorni na ponedeljek po 
prvem tednu uvajanja, vrnitev v vrtec po 
bolezni … Če vas skrbi in uvajanje otroka 
v vrtec ne poteka tako, kot ste pričakova-
li, ali pa je otrokovo vedenje doma precej 
spremenjeno, se o tem vsekakor pogovo-
rite z otrokovo vzgojiteljico ali drugo stro-
kovno delavko/delavcem vrtca.

Pomoč in podpora otroku v času 
uvajanja
V vrtec prinesite dudo ali stekleničko, s 
katero se otrok tolaži ali pomirja pred spa-
njem, ali kakšno drugo tolažilno igračko 
in predmet.  Tako boste otroku pomagali, 
da bo prebrodil ločitev od vas ; ti predme-
ti ga bodo tolažili in pomirjali.
Otroka ob prihodu v vrtec predajte 
vzgojiteljici nežno, a odločno. Bodite 
umirjeni, z vzgojiteljico se prej pogovori-
te, kako se posloviti. Slovo od otroka naj 
bo kratko, saj se večina otrok ob dolgem 
slovesu težje loči od staršev. Pomembno 
je, da je prihod v vrtec umirjen in da se 
poslovite ter otroku zagotovite, kdaj pri-
dete ponj. Dolgotrajno poslavljanje lahko 
vzbudi jok ter zmede otroka. Predvsem 
otroka ne sprašujte, če je žalosten, če želi 
ostati v vrtcu ...

Ustvarite stalen ritem prihodov in od-
hodov iz vrtca, to daje otroku občutek 
varnosti in zaupanja; držite se tega, kar 
obljubite otroku.
Doma otroku posvetite več časa in 
pozornosti. Tako mu boste pomagali, 
da bo hitreje pridobil zaupanje in se laže 
vživel v vrtec. Zavedajte se, da je otrok v 
prehodnem obdobju, v stresni situaciji. 
Prepoznajte odzive. Otrok mora kdaj tudi 
sprostiti paro in prav je, da mu to dovolite. 
Doma pripravite »kotiček za sproščanje«  
z mehkimi materiali, knjigami, sprosti-
tveno glasbo, priljubljenimi igračami … 
Omogočite otroku veliko gibanja , skupaj 
počnite stvari, ki jim ima rad in tudi vas 
napolnijo z energijo. Posebno pozornost 
namenjajte otrokovi igri, tudi igri z otro-
kom. Določite jasna pravila (rutina: priho-
di –odhodi, hrana, spanje, odnosi ), ki pa 
naj jih ne bo preveč.
Kolikor je le mogoče (starejši otroci), na-
črtujte uvajanje skupaj z otrokom- do-
govarjajte se. 
Pogovarjajte se z vzgojiteljico, izme-
njujte informacije, spregovorite tudi o 
svojih skrbeh, pomislekih. Razvijajte in 
negujte zaupanje ter odnos z vzgojiteljico.

OTROKOV ODZIV NA SPREMEMBE IN 
STRES 

Pojavijo se lahko: 
-  ponovna zahteva po dojenju ali hranje-

nju iz stekleničke;
-  sesanje prsta;
-  ponovno močenje in /ali blatenje v 

hlačke;
-  povečana jokavost, razdražljivost, „mu-

havost“;
-  oklepanje staršev;
-  motnje spanja in teka;
-  pojavljanje strahov;
-  psihosomatske težave: boli trebušček, 

prebavne motnje, psihogeni kašelj …
-  stopnjevanje agresije (po drugem letu 

starosti) do staršev, vrstnikov, v destruk-
tivni igri;

-  ponavljajoča dejanja ali govor;
-  grizenje nohtov ali zvijanje las;

-  slabše govorno izražanje itd.

Prilagoditvene težave so pogostejše v 
prvih dneh bivanja v vrtcu. Obdobje pri-
lagajanja poteka navadno od 3 do 4 
tedne. Pri nekaterih se kažejo težave zju-
traj, pri drugih v skupini ali doma, nekateri 
pa šele čez čas nočejo več v vrtec. 

Nekatere značilne prilagoditvene težave: 
-  odklanja vrtec – noče v vrtec, se oklepa 

staršev, joče, brca , otepa z rokami, 
  doma noče govoriti o vrtcu…
-  odklanja hrano v vrtcu, noče spati …
-  se ne vključuje v igro, se izogiba kon-

taktu z vrstniki, vzg., samo opazuje …
-  ljubosumnost ;
-  je bolj siten, razdražljiv, agresija;
-  je utrujen, doma veliko spi...
-  joče, ko ga pridete iskat;
-  dolgotrajni jok, hlipanje;
-  padec odpornosti in zbolevanje;
-  odložena reakcija na vrtec: na začetku 

vznemirjenje, na videz živahen, šele čez 
čas  odklanja vrtec.

 
Starši smo ob vstopu otroka v vrtec pod-
vrženi stresu, ki se povezuje z zahtevami 
in pritiski dela ter drugih, morda v tem 
trenutku ne najbolj ugodnih okoliščin v 
našem življenju. Pogosto smo v dilemi 
glede tega, kako poteka uvajanje ter prila-
gajanje našega otroka na vrtec. Zgodi se, 
da spregledamo kakšno težavo ali pa da s 
pretirano zaskrbljenostjo krepimo nekate-
re neugodne odzive.

Recepta za premagovanje težav pri otro-
cih žal ni, osnovno vodilo ostaja: bolje 
preprečevati kot zdraviti. POGOVAR-
JAJMO SE. ZAUPAJMO STROKOVNEMU 
DELAVCU SVOJE POMISLEKE, OPAŽA-
NJA. POMEMBNA JE TUDI INFORMACI-
JA, KI VAM JO O OTROKU IN NJEGOVEM 
POČUTJU V VRTCU PODA STROKOVNI 
DELAVEC.

Povzeto po A. Simonič,
svetovalni delavki.

Zapisala Mateja Kos



št. 83 / 2019 67

utrinki iz 
CUDV

Spoštovane bralke in bralci Dobrčana

Pozdravljam vas iz najlepšega Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo na obmo-
čju Štajersko-Savinjske regije, v katerem 
delamo in živimo uporabniki in delavci 
Centra. 
Pred kratkim sem nastopila mandat direk-
torice tega prelepega doma, ki navzven 
in navznoter daje vsem, ki se srečujejo z 
našimi uporabniki, toploto in navdih za 
življenje, ki ga v današnjem času še kako 
potrebujemo. 
Ko sem se znašla v prvih dneh nastopa 
svojega dela v objektu med zelenimi 
gozdovi, je tudi mene prevzelo najbolj 
globoko čustvo, da moramo dajati vse, 
kar zmoremo, tem uporabnikom, ki z 
našo pomočjo zmorejo še kaj več kot mi 
zdravi ljudje. 

Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna je z opremljenostjo in udobjem 
na zelo visoki kvalitetni ravni, zato skupaj 
s sodelavci želim ustvariti in vnesti nove 
vsebine, ki bodo izboljšale kvaliteto ži-
vljenja uporabnikov in tudi sodelavcev. 
Občane in občanke Dobrne vabim, da s 
svojimi idejami in predlogi vstopijo v naš 
prostor, kajti samo sodelovanje in inkluzi-
ja daje večjo vrednost Centru in tudi oko-
lici. V bodoče si želimo življenja in dela v 
naravi, saj smo že pristopili  k projektu ''Z 
njive na mizo'', zato v ta namen iščemo 
zapuščeno kmetijo z možnostjo najema 
ali nakupa. Vsem prebivalcem Dobrne 
želimo lepo in mirno jesen.  

mag. Zlatka Srdoč Majer,

 direktorica CUDV Dobrna

Svetovni dan fizioterapije v CUDV Dobrna

Fizioterapevti iz oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Do-
brna so v okviru  svetovnega dne fizioterapije, ki je bil 8. sep-
tembra 2019, zaposlenim in uporabnikom socialno varstvenih 
storitev v Centru teoretično in praktično predstavili učinke te-
rapevtske vadbe, kot učinkovitega sredstva za lajšanje kronič-
ne bolečine in sklopa vaj za preprečevanje nastanka bolečine 
v hrbtu. 

Mag. Tine Kovačič, vodja oddelka medicinske rehabilitacije in 
tudi predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije, je teore-
tično predstavil pozitivne učinke vadbe na gibljivost, srčnožilni 
sistem, mišično moč, na razpoloženje in nenazadnje na kako-
vost življenja. Kasneje je v sodelovanju z drugimi fizioterapevti: 
Biljano Kompan, Bojano Gradič in Tomažem Majeričem tudi 
praktično izvedel delavnico terapevtske vadbe.

Mag. Tine Kovačič,

Vodja OMR
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Fletni na pletni

Zadnji avgustovski torek je bil sprva meglen, ko smo se namesto 
v delavnice odpeljali z avtobusom proti Velenju. Odzvali smo se 
vabilu Slavice Živko, ki nas je povabila v čudovito okolje Velenj-
skega jezera. S Klubom vodnih športov Velenje, z donatorji in 
prostovoljci je za uporabnike VDC pripravila družabno zabavno 
dopoldne. Sredstva za prehrano, vožnjo z ladjico in živo glas-
bo so prispevali številni donatorji. Tudi megla se je razkadila in 
nastal je topel poletni dan. Srečali smo se z uporabniki in zapo-
slenimi VDC Saša iz Velenja, VDC iz Mozirja, Črne na Koroškem 
in Žalca in ob živi glasbi tudi zaplesali. Vsem je v najlepšem 
spominu ostala vožnja s pletno in čolnom po Velenjskem jeze-
ru.                                                                                                                                                       

Marija Krajnc,

skupinska habilitatorka

Izlet na Velenjsko jezero

Z učenci skupine PP IV smo si ponovno zaželeli vodnih radosti. 
Tokrat so nas sirene zvabile na Velenjsko jezero. V vsej bojni 
opremi smo se namestili na plažo jezera, kjer so nam dobrodo-
šlico izkazali prelepi labodi. Ker je bila nestrpnost velika, smo 
kar takoj namočili svoje noge, se špricali, spuščali ladjice… Pre-
senetljivo dobro nam je šlo od rok podajanje žoge ter metanje 
kamenčkov v daljavo. Da smo si povrnili moči, smo se okrep-
čali z zasluženo malico ter sladoledom. Ves dopoldan nas je 
božalo sonce, ki se mu je bilo nemogoče upreti. Zadovoljni 
nad preprosto čudovitim dopoldnevom smo se vrnili v Center. 

Neža Benedik, 

razredničarka
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Izlet na Kope

S skupino uporabnikov iz različnih oddelkov smo se odpravili 
na izlet na Kope. Imeli smo srečo z vremenom, kajti zjutraj je 
še rahlo deževalo, potem pa se je začelo jasniti in se je zopet 
prikazalo sonce.
V eno smer smo prevozili točno 50 km, parkirali pri Lukovem 
domu in se sprehodili do Petelinjega  jezera. Ob poti smo spo-
znali prebivalce Mini ZOO-ja in sicer:  ponija, koze, oslička in 
telička.  Nekateri fantje so pretekli nekaj krogov okrog jezera, 
nato pa smo vsi skupaj nadaljevali pot do energetskih točk na 
vrhu Pungarta. Na omenjenem vrhu smo se seveda fotografi-
rali in uživali v razgledu na Mislinjsko dolino in videli aktivno 

Termo elektrarno Šoštanj. Nadihali smo se svežega pohorskega 
zraka,  sedaj ko so temperature malo padle in nam ne nagajajo 
vročinski vali.
Med sprehodom smo opazili cvetočo arniko, borovnice, jerebi-
ko, cvetoče šentjanževke in rman. Pa še bi lahko naštevali mno-
ga zelišča, ki smo jih videli in so mnoge zaščitene. Od dreves pa 
smo občudovali predvsem čudovite iglavce.  Bili smo deležni 
pristne prijaznosti in gostoljubnosti Korošcev, še posebej ko 
nas je prišla pozdravit in spremljat naša nekdanja sodelavka 
Cirila. Za varno vožnjo in dobro voljo pa je poskrbel naš Aleš.

Helena Maček, likovna pedagoginja,

Zlatko, uporabnik
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Spoštovani Dobrčani in Dobrčanke

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna v okviru osnovne oskrbe skrbimo za pripravo zdrave hrane in pranje perila 

za naše uporabnike in uporabnice. 

Ker želimo svoje znanje in storitve ponuditi tudi lokalnemu prebivalstvu, vas obveščamo, da se je mogoče v kuhinji CUDV 

Dobrna naročiti na dnevno jemanje kosila , ki ga boste odnesli domov. Lahko pa tudi prinesete v pranje večje kose perila 

(deke…). 

Za vse dodatne informacije oz. naročila, prosimo, pokličite 

Matejo Čerenak, na 03/780-10-35 oz. pišite na mateja.cerenak@cudv-dobrna.si . 

Pridni bralci v CUDV Dobrna

Pred dobrimi petimi leti smo v CUDV Dobrna pričeli z Bralno značko CUDV-jev. K 
sodelovanju smo povabili še Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana 
Borštnarja Dornava, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Dra-
ga, ter Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. 

Po petih letih je bralna značka še vedno v polnem teku in naši uporabniki z naj-
večjim veseljem prebirajo in poslušajo različne zgodbe. V mesecu juniju 2019 je 
bralno značko zaključilo 20 uporabnikov in uporabnic iz našega Centra. Udeležili 
smo se podelitve bralnih priznanj, ki so jo pripravili v CUDV Radovljica. Na čajanki, 
ki so jo pripravili, je bralce pozdravila Saša Pavček. 

Urška Perko, 

koordinatorica bralne značke

in knjižničarka v CUDV Dobrna
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Strokovno izobraževanje Marte Meo

Na CUDV Dobrna bo 11. 10. 2019 pote-
kalo strokovno izobraževanje Marte Meo, 
kjer bomo gostili vrhunsko predavate-
ljico, supervizorko in terapevtko prof. 
psihologije, Silvijo Philipps Reichherzer. 
Predavateljica bo slušateljem po metodi 
posnetkov in vodenja razložila in peljala 
skozi spoznavanje naravnega spodbuja-
nja razvoja pri vsakodnevnih situacijah. 
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki 
želijo spoznati nove načine in pristope, 
ki so učinkoviti v družini, šoli, zavodih. 
Marte Meo je razvila Maria AArts, soci-
alna pedagoginja z Nizozemske, izraz 
pa izhaja  iz latinščine, »masmartis«, kar 
pomeni s svojimi lastnimi močmi. Marte 
Meo postaja standard vsepovsod, kjer se 
ukvarjajo z ljudmi, od dojenčkov do sta-
rostnikov.

Pred izobraževanjem bo v zavodu CUDV 
s strokovnim vodstvom supervizorke pr-
vič potekalo srečanje Marte Meo prakti-
kov.

V zavodu pod vodstvom direktorice, mg. 
Zlatke Srdoč Majer, podpirajo inovativne 
pristope pri obravnavah otrok in mla-
dostnikov, zato se obiska predavateljice 
zelo veselijo.

Vsi, ki vas novi pristopi in učinkovite me-
tode dela z otroki in mladostniki, starejši-
mi osebami privlačijo, ste vljudno vablje-
ni, da se izobraževanja udeležite.
Program izobraževanja je dostopen na 
internetni strani zavoda.

Aleksandra Lampret Senčič, 

vodja CUV Silvija Phillips

obvestila
Brezplačna  pravna pomoč v Občini Dobrna

Obveščamo vas, da se je v sodelovanju z Občino Dobrna in Upravno enoto Celje pričela v 
mesecu avgustu 2019 v Občini Dobrna izvajati brezplačna pravna pomoč.

Brezplačna pravna pomoč se bo izvajala vsako tretjo in četrto sredo v mesecu, med 18.00 in 
19.00 uro, v prostorih Krajevnega urada Dobrna UE CELJE, na naslovu Dobrna 19.

Brezplačno pravno pomoč bo nudil univ. dipl. pravnik Tadej Fijavž, ki si je bogate izkušnje 
pridobil z večletnim delom v sodstvu in odvetništvu.

Vse, ki imate kakršnokoli pravno vprašanje, vljudno vabimo, da se vsako tretjo in četrto sredo v mesecu oglasite 
po nasvet.

Občina Dobrna

UTRINKI IZ CUDV
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pod okriljem Društva podeželskih žena in deklet Arnika prirejamo koncert

»RES LUŠTNO JE TU PRI NAS – TA ŠMENTANA LJUBEZEN«,
ki bo v nedeljo, 13. 10. 2019, ob 16. uri, v kulturnem domu na Dobrni. 

OBČINA DOBRNA

Vljudno vabljeni na našo prireditev in se veselimo srečanja z vami.
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KOLEDAR PRIREDITEV OKTOBER-DECEMBER 2019

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

13.
OKTOBER

16.00

RES LUŠTNO JE TU PRI NAS - TA ŠMENTANA LJUBEZEN
KULTURNI DOM DOBRNA
Ljudske pevke Dobrna v sodelovanju z Društvom podeželskih 
žena in deklet Arnika, 040 723 873, 
marta.javornik@gmail.com

16.
OKTOBER

16.00
KOSTANJEV PIKNIK
PRED HOTELOM VITA
Terme Dobrna, 040 232 847, info@terme-dobrna.si

20.
OKTOBER

19.00
EMARS MASTER IN KOMORNI GODALNI ORKESTER 
SLOVENSKE FILHARMONIJE
ZDRAVILIŠKA DVORANA
Terme Dobrna, 040 232 847, info@terme-dobrna.si

9.
NOVEMBER

14.00
MARTINOVANJE 
TERME DOBRNA
Več organizatorjev, 041 769 684, deu.marija@gmail.com

9.
NOVEMBER

15.00
MARTINOV GODEC - TEKMOVANJE FRAJTONARJEV
GASILSKI DOM DOBRNA
041 744 827 , tekmovanje.frajtonarjev@gmail.com

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

SMER POHODA DATUM

ŠTRUKLJEV VRH 6. 10.2019

IZLET V NEZNANO oktober 2019

LEVSTIKOVA POT 9. 11. 2019

LOŠKO - ZBELOVSKA PLANINSKA POT 24. 11. 2019

MIKLAVŽEV POHOD 7. 12. 2019

STOLPNIK 26. 12. 2019

NOVOLETNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 1. 1. 2020



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



Občinski praznik 2019 
Foto: Bojan Vrečer VREBO, arhiv Občine Dobrna 

Častna občanka Občine Dobrna, ga. Herta Rošer Prejemnica Zlatega grba Občine Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer

Prejemnik Srebrnega grba Občine Dobrna, g. Boris Repas Prejemniki Bronastega grba Občine Dobrna

Prejemniki Županskega priznanja Družina Jakob
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Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2019

Zlati osnovnošolci OŠ Dobrna

Občinski praznik 2019
Foto: Bojan Vrečer VREBO, arhiv Občine Dobrna  

Prisotni na slavnostni seji


