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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Čas hitro beži in kako ga živimo, je odvisno od nas. Seveda ne 
čisto povsem pa vendar še kako drži, da je trajanje trenutka odvi-
sno od tega, ali avtobus »lovimo« ali nanj že dolgo čakamo, nam 
pa se mudi na vlak, ker imamo dogovorjeno uro za pomemben 
sestanek, na katerega smo dolgo čakali in je izjemnega pomena 
za nas v prihodnje, takoj za tem pa imamo še en sestanek na 
drugi lokaciji in podobno.    

Tako nekako smo si (so nam) v tej moderni družbi zložili naše ži-
vljenje, ki je, kljub vsemu blagostanju, daleč od tistega, kar človek 
potrebuje, da je izpolnjen v svojih vrednotah, potencialih in že-
ljah, v  materialnem in duhovnem smislu. Naši predniki in njihovi 
modreci so že vedeli, zakaj mora življenje imeti tudi praznike, ki 
so med drugim tudi priložnost, da se nekoliko ustavimo za razmi-
slek o našem času in življenju,  kaj mu daje smisel in ga bogati,  kaj 
se dogaja s svetom okoli nas, ali se znamo iskreno veseliti sreče 
soseda …  

Na občini zaključujemo leto s projekti in vsebinami, ki smo jih 
vseskozi pripravljali in iskali možnosti za sofinanciranje in njihovo 
izvedbo na različnih razpisih in ministrstvih. Naj nekatere samo 
naštejem, več o tem bodo pisali sodelavci v nadaljevanju.

Zdraviliški park je dobil novo podobo z izvedbo aleje med Zdra-
viliškim domom in hotelom Vita, novo javno razsvetljavo in novo 
urbano opremo - koše za smeti in klopi. 
Z različnimi arborističnimi posegi na drevninah je bil saniran 
osrednji del zdraviliškega parka in posajena manjkajoča drevesa 
– kostanji,  kar si ob 200-letnici naš park tudi zasluži … 

Z ureditvijo novih turističnih kapacitet Term Dobrna v objektih 
uprave in garaž bo lepo urejen tudi ta del zdraviliškega komple-
ksa, kar se skupaj z Zdraviliškim parkom zlije v izjemen  ambient 
naše naravne in kulturne dediščine, ki je za dušo in telo turistov 
in domačinov. 

Zaključena so dela na izgradnji kolektorja Dobrna – ČN in obno-
va dela vodovoda Lanšperg ob trasi kolektorja ter kanalizacija in 
črpališče v Vrbi.  
Izvedena je sanacija napajalnega vodovoda iz vrtin v Hudičevem 

grabnu za kompleks Term in center Dobrne ter vodovoda Gu-
tenek-Škoflek. Na isti trasi je bila izvedena tudi cestna meteorna 
kanalizacija in nova sprehajalna pot od Guteneka do transforma-
torja, ob tem  pa tudi preplastitev dela ceste za Klanc.

Projekt ureditve krožišča in kolesarskih poti na tem območju ter 
izgradnje nekoč porušene kapelice pri Novem gradu je v fazi 
podpisovanja pogodbe z izbranim izvajalcem. Z deli bomo začeli 
še v tem letu in jih končali predvidoma v 6 mesecih. 

Zaključena je sanacija plazu Šobič, ki je ogrožal hišo, kanalizacijo, 
javni vodovod, TT in elektrovode. Dela se že izvajajo tudi na plazu 
Kuk- Flis v Zavrhu. Za oba plaza smo del sredstev uspeli pridobiti 
iz resornega ministrstva – MOP. 

Zaključen je projekt digitalizacije promocije in trženja turistične 
destinacije Dobrna, s katerim je celotna destinacija ter vse infor-
macije v pisani, slikovni in filmski predstavitvi dostopna vsem na 
spletu in na vseh drugih družbenih omrežjih, v štirih jezikih. Za 
projekt smo uspeli pridobiti 90 % sofinanciranje s strani resorne-
ga ministrstva – MGRT. Izvajalec projekta je ZTŠK Dobrna.

Na občini pripravljamo tudi več drugih projektov in vsebin za na-
prej  in potrebe naših ljudi, ki so v različnih fazah. Vse te aktivnosti 
zahtevajo permanentno delo, predvsem pa veliko časa, znanja in 
vztrajnosti zaposlenih preden se lahko začne gradnja na terenu.   

V zadnjih mesecih leta država in občine sprejemamo svoje pro-
račune, ki so na osnovi razpoložljivih sredstev vodilo za naše delo 
v prihodnje. Iz analiz podatkov zaključnih računov in dejanske 
porabe preteklih let (ki so edini verodostojen podatek potreb po 
posameznih področjih)  je razvidno, kako in kdaj se je država tako 
centralizirala, da je občinam, glede na dodeljene naloge, ki jih na 
terenu moramo izvajati, saj ljudje brez njih ne morejo živeti in 
opravljati vsakodnevnih stvar, ustvarila velik primanjkljaj sredstev 
za izvajanje dodeljenih nalog in njihovo normalno delovanje. 
Zaradi finančne »podhranjenosti« v občinah pri določenih nalo-
gah lahko izvajamo le še najnujnejše ukrepe (najnujnejša dela pri 
vzdrževanju in urejanju javnih cest in poti, urejanju vasi in krajev 
itd.), kar pa na daljši rok ni vzdržno. 

beseda           župana
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BESEDA ŽUPANA

ALI SO POSLANCI, KI SMO JIH IZVOLILI V DRŽAVNI ZBOR, 
RES ŠE PREDSTAVNIKI LJUDSTVA ???
Ali so poslanci, ki smo jih izvolili v Državni zbor, res predstavniki 
ljudstva, ali so zgolj glasovalni stroj vladnih političnih strank v par-
lamentu, ki ne vidijo dlje od svojega mandata.
Ob prihodkih proračuna RS 10.820.000.000,00 € in predvide-
nih odhodkih 10.350.000.000,00 € z 4,54 % presežkom v višini 
470.000.000,00 €, je 140.000.000,00 € , kar pomeni 1,35 % pro-
računa RS za leto 2020, ki bi jih morala aktualna vlada nameniti 
212 slovenskim občinam, da bi lahko opravljale svoje naloge in 
generirale še kako potreben razvoj slovenskega podeželja oziro-
ma regij izven centrov, zanemarljiv izdatek, ki prevedeno v naš 
vsakdanjik pomeni, da bi od 100 € morali nameniti 212 sloven-
skim občinam 1,35 €. Tako »velik«  odhodek, še posebej ko gre za 
namen, ki je nujen za ljudi in se v občinah še oplemeniti, lahko 
danes pogreši vsak posameznik, podjetje, občina in še posebej 
država-vlada RS ob takem proračunu.  Številke povedo, da ne gre 
za pomanjkanje sredstev, ampak zgolj za politično usmeritev vla-
de in političnih strank, ki vlado sestavljajo, da gre za namensko 
siromašenje lokalne samouprave in slovenskih občin ter še večjo 
centralizacijo države brez vizije dolgoročnega skladnega trajno-
stnega razvoja države, kar pomeni dolgoročno nevzdržnost sis-
tema in veliko škodo za celotno nacijo. 

Za primer določene evropske države dajejo v lokalni razvoj okoli 
12 % BDP, naša politika – vlada  pa cca 6 % BDP.  Tako izven cen-
trov ni razvoja, kot bi ga želeli in si ga vsi državljani  zaslužimo, ni 
kvalitetnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Vsak dan 
se večajo kolone delovnih migracij v Ljubljano in nazaj z vedno 
daljšimi kolonami in velikimi zastoji na avtocestah in mestnih 
vpadnicah ob konicah. Kolikšen ogljični odtis družbe ustvarjamo 
s takimi dnevnimi migracijami dolgoročno v zeleni Sloveniji, kot 
se predstavljamo svetu!  Koliko časa ljudje preživijo na vožnji do 
delovnega mesta in nazaj, kaj to pomeni za posameznika, dru-
žino in še posebej za razvoj otrok, ki so ves dan brez staršev in 
podobno. Navedeno kaže na nepremišljeno,  dolgoročno ne-
vzdržno in centralizirano politiko vodenja države, ki jo udejanja 
naša politika na škodo celotne družbe in naroda.  Če hočemo 
dolgoročno živeti v ljudem prijazni, urejeni, zeleni, gospodarsko 
in razvojno uspešni državi, mora biti policentrični, skladen regio-
nalni razvoj naše domovine  zaveza vsake politike, ki se v praksi 
izvaja na eden in edini način, z razporejanjem sredstev bližje lju-
dem, na lokalno in regijsko raven, kot se radi zgledujemo po naši 
sosedi Avstriji in drugih podobnih evropskih državah. 
Težko je (ob vseh dejstvih in številkah) razumeti, da naši poslanci, 
ki so tudi občani v okoljih kjer živijo, ne zmorejo toliko zdrave-
ga razuma in presoje, da nimajo toliko hrbtenice, da sledijo zgolj 
interesom političnih strank do naslednjih volitev. Kar samo se 
postavlja vprašanje, ali si ob takih ravnanjih zaslužijo zaupanje 

državljanov, občank in občanov. In tako se vrti naš svet vsaka štiri 
leta. Ob razumnih in v prihodnost države usmerjenih politikih bi 
nam vsem lahko bilo mnogo bolje, čeprav pogosto radi poto-
lažimo sami sebe, da nam ne gre tako slabo. Občina Dobrna je 
ob sedanjem financiranju občin na letni ravni prikrajšana za cca 
330.000,00 €.

Kljub temu v Občini Dobrna vsako leto nanizamo kar nekaj pro-
jektov in vsebin ( kot smo jih navedli zgoraj), ki se realizirajo in jih 
na terenu lahko tudi opazite. A je izjemno težko, saj na začetku 
leta ne vemo, kje in s katerimi projekti bomo lahko kandidirali in 
na katerih razpisih, da bomo lahko oplemenitili minimalna lastna 
sredstva, ki jih še uspemo zagotoviti ob vseh drugih zakonskih 
obveznostih in sedanjem financiranju občin.  

Tudi letošnje leto se je hitro zavrtelo na okoli, pred nami je čas no-
voletnih in božičnih praznikov, ko si želimo nekoliko več časa zase 
in za ljudi, ki so nam blizu. To je tudi čas, ko pregledujemo po-
slovno uspešnost odhajajočega leta in delamo načrte za naprej. 
Lepo je v teh dneh srečevati ljudi, ki so v življenju tako ali drugače 
naši sopotniki,  s katerimi lahko dobro sodelujemo in premikamo 
stvari naprej.  

Izjemno smo veseli vlaganj gospodarstva v naš turizem, saj je po 
dolgih letih stagnacije odprtih več gradbišč v to, za Dobrno naj-
bolj pomembno in prepoznavno, gospodarsko dejavnost. Vsem 
želimo veliko uspehov pri njihovem delu in dobrega počutja v 
občini.   

Naša društva so bila skozi vse leto izjemno aktivna, kar se kaže na 
mnogih prireditvah in dogodkih, ki so nam jih skozi leto pripra-
vljali. Bogat je tudi njihov program v teh prazničnih dneh. Vsem 
iskrena hvala za  lepo praznično vzdušje v Dobrni, ki ga skupaj 
pripravite vsako leto, vsi ostali pa vljudno vabljeni na praznična 
druženja.

Prazniki so lepi, če imamo koga ob sebi, če se nas kdo spomni, 
če jih praznujemo v krogu družine ali s prijatelji.  V teh prazničnih 
dneh, še bolj kot skozi leto, je prav, da ozavestimo, da so med 
nami tudi ljudje, ki jim življenje teh radosti ni naklonilo veliko, so 
tako ali drugače potisnjeni na rob družbe, imajo težje socialne 
razmere, so osamljeni …  Bodimo pozorni, ko navezujemo stike, 
predvsem pa prijazni in nevsiljivi, še posebej v teh dneh, ko so 
čustva nekoliko bolj odprta in duša bolj ranljiva.   

Iskreno smo hvaležni, da imamo v naši občini dobro urejeno to 
področje dela skozi Karitas, Društvo upokojencev in Rdeči križ ter 
Komisijo za socialna vprašanja  pri Občini Dobrna, ki skupaj pokri-
vajo to najbolj občutljivo in ranljivo vsakdanjost  našega življenja. 
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šuje. Pravi, da ji je žal, ker mladi danes nič 
več ne plešejo, saj je ples najboljša rekre-
acija in ponosno pove, da je še pred krat-
kim  plesala valček.  
Spoštovana ga. Marica Pasarič,
z velikim spoštovanjem se Vam zahvalju-
jem za vse, kar ste naredili za našo folklo-
ro in za Dobrno, želim Vam vse dobro in 
veliko zdravja, da bi še dolgo plesali svoj 
najljubši ples. 

 Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl 

BESEDA ŽUPANA/NAŠI JUBILANTI

Upamo, da je ni veliko in da je bo vedno manj. Občina Dobrna 
bo tudi letos, namesto ognjemeta in silvestrovanja,  namenila 
nekaj sredstev za humanitarne in druge dobrodelne namene, za 
pomoč ljudem v stiski. Iskrena hvala vsem sodelavcem Karitasa, 
Rdečega križa in Društva upokojencev, ki preko svojih mrež na 
terenu poskrbite, da lepa misel in skromna pozornost pridejo v 
prave roke. 

Časi dobrih mož in praznikov, dnevi okoli božiča in novega leta 
se močno razlikujejo od drugih praznikov v letu. V čem je njihov 
čar in zakaj so tako posebni, lepi in polni pričakovanj, enako za ve-
rujoče in neverujoče  v zgodovinsko dokazanih ali nedokazanih 
zgodbah, v pravljicah, ki se dotaknejo vsake duše, v čarobnosti 
odkrivanja sebe in sveta? Vse se je rodilo iz ljubezni, iz srca in duš 
naših prednikov, dedkov in babic, naših staršev in drugih srčnih 
ljudi naše mladosti, (čeprav skoraj brez vsega materialnega kar 

imamo danes), da otrokom pričarajo ta pravljični praznični čas s 
sporočili in nauki za življenje, za lepši in boljši svet. Koliko dobrote 
in ljubezni smo bili kot otroci deležni, dojemamo šele sedaj, ko 
smo odrasli, zato tega nikoli ne pozabimo. Bog je enako Ljubezen, 
pravijo mnogi filozofi in misleci.  Če to lahko tako poimenujemo, 
potem je med nami, čeprav je  (ga) ne vidimo.  Če se v življenju 
ne trudimo, da jo doživimo v vsej njeni veličini in bolečini, je ne 
moremo poznati,  razumeti in v polnosti živeti.
 
Spoštovane občanke in občani, 
želim vam veliko ljubezni, lepe in mirne božične praznike,  v no-
vem letu pa veliko uspehov, zdravja in sreče v krogu iskrenih in 
srčnih ljudi. SREČNO 2020!

Župan Občine Dobrna, 

Martin Brecl

Obiskali smo našo častno občanko,  go. Marico Pasarič
naši jubilanti

Gospo Marico smo obiskali na njenem 
domu v Dobrni. Skupaj s sosedi nas je pri-
čakala kar pri odprtih vratih. Njena rahla 
zadržanost kmalu izgine v pogovoru o 
vsakdanjem življenju v Dobrni, o staranju, 
plesu, politiki, resničnostnem šovu Kme-
tija in še o marsičem. O vsem ima svoje 
mnenje in ga naravnost pove. Obiskov 
pri njej se vedno veselim, saj nam tako 
duhovito in obzirno pove, kaj bi v Dobrni 
lahko bilo bolje, saj se vsak dan  sprehaja 
in veliko vidi. Izjemno sem vesel, da lahko 
tudi skozi oči človeka njenih let gledam 
na Dobrno. Dobili smo nekaj priporočil 
in tudi eno konkretno nalogo, ki jo bomo 

zagotovo  uredili, da bodo lahko njeni 
sprehodi še dolgo lepi in  prijetni.
Ob druženju z Marico človek začuti, kako 
pomembno je življenje sprejemati v do-
brem in slabem in kadar je treba, ga tudi 
»vzeti v svoje roke« in stvari postaviti na 
pravo mesto, čeprav to ni vedno lahko.
Tako pri Marici nikoli ni dolgčas, še vedno 
sama poskrbi, da je vse na pravem me-
stu, vesela je, kako stanovalci skupaj ure-
jajo njihov blok in pohvali najbolj pridne, 
vesela je obiskov sosedov in drugih, ki 
občudujejo, kako Marica,  kljub svojim 96 
letom, vsak dan vsaj dvakrat prehodi po 
46 stopnic v eno smer, si kuha, pospravlja 
stanovanje, se vsak dan sprehaja, se dru-
ži s sosedi in si vzame čas za vse, kar jo 
zanima; med drugim tudi za gledanje te-
levizije o dogajanju po svetu in doma. O 
vsem je dobro informirana in jasno pove 
tudi svoje mnenje. 
Folklorna skupina Dobrna, ki jo je ob pri-
hodu na Dobrno leta 1950 ustanovila in 
vodila več kot 65 let, jo še vedno navdu-
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G.  Horjak Franc in njegovih 90 let
Gospod Horjak Frančišek, vsi ga poznamo kot profesorja sloven-
ščine na dobrnski osnovni šoli, ki je odstopal od takratnih druž-
benih norm za učitelja, saj svojih življenjskih nazorov ni želel pri-
lagajati, kot so mu večkrat »svetovali« , da bi lahko prevzel boljša 
delovna mesta. Pove, da je vedno odgovarjal, jaz spoštujem 
vaše prepričanje in vas prosim, če lahko tudi vi moje in bodimo 
prijatelji. Tako nekako se je, kljub takrat redki profesorski izobraz-
bi med učitelji in diplomi iz treh jezikov, njegovo delo učitelja 
peljalo vse do upokojitve. Sam pravi, da ni hodil v šolo zato, da 
bi ljudi »komandiral«, ampak da bi jih učil, kar ga je veselilo. 

Horjak Franc se je rodil 3. decembra 1929 v Šentrupertu nad 
Laškim. Na veliki kmetiji je v družbi dveh bratov in sestre pre-
življal mladost in obiskoval osnovno šolo. Nižjo in višjo gimna-
zijo je po vojni obiskoval v Celju, kjer je stanoval pri znancih 
v Začretu, pri Piškovih. Brez te možnosti šolanja v Celju ne bi 
mogel nadaljevati. Vojni čas je preživel na kmetiji, kjer je bilo 
veliko dela. K njim so prihajali, v glavnem po hrano, partizani in 
Nemci, čeprav slednjih v teh hribih, pravi, ni bilo tako veliko, ker 
so se bali partizanov.  Po vojni je bila velika potreba po učiteljih 
in kot dober učenec je Horjak Franc lahko nadaljeval študij na 
takratni Filozofski fakulteti v Ljubljani. V Ljubljano se je vozil s 
kolesom, ker ni bilo denarja za avtobus ali vlak, na kolesu je bila 
tudi škatla za drva, da so si lahko kurili in kuhali  hrano, ki so si 
jo študentje med seboj delili. Med študijem je veliko pisal za 
študentski časopis.  Diplomiral je iz treh jezikov -  slovenščine, 
ruščine in srbohrvaščine.
 
Na služenje vojaškega roka v Somborju, kamor je  šel še  isti dan 
zvečer, ko je diplomiral, ima lepe spomine. Po začetnem urjenju 
je kmalu postal učitelj; klicali so ga UČA. Takrat je bila večina 
vojakov nepismenih, zato jih  je  učil dopoldne in popoldne in 

NAŠI JUBILANTI

ni imel nobenih drugih obveznosti. Ne more pozabiti veselja in 
sreče vojakov, ker znajo pisati, da so sami lahko napisali pismo 
domačim.

V tistih časih so prosvetne delavce pošiljali na delovna mesta 
z dekretom in g. Horjak Franc je bil po odsluženem vojaškem 
roku leta 1960 dodeljen za učitelja slovenščine v Dobrno.  Kot 
vsi mladi sta  Franc Horjak in Vera Vajdec svojo pripravljenost za 
skupno življenje leta 1961 potrdila s poroko.  Kupila sta parcelo 
in začela graditi hišo v novem naselju v Dobrni. Ob plači učitelja 
hiša ni tako hitro rasla, vso betonsko opeko je g.  Franc naredil 
sam, hišo pa je večji del pomagal graditi ženin oče. Družina se 
je med leti 1963 do 1972 povečala za pet članov,  tri fante in dve 
deklici in v novo hišo so se skupaj vselili leta 1974. 

Ob vsem delu g. Horjak  ni nikoli pozabil   študentskih časov in 
prijateljev, s katerimi so skupaj  kolesarili do Kopra in v bližino 
Trsta , kjer so »švercali« kavo, dlje pa niso smeli. Vsi  so bili tudi 
navdušeni planinci, kar je g. Franc Horjak močno vzpodbujal  
tudi v Dobrni, v  šoli in v kraju. Ne spomni se, kolikokrat je bil 
na Triglavu in v drugih naših gorah, za kar je navdušil tudi veliko 
Dobrnčanov,  da so leta 2001 ustanovili Planinsko društvo Do-
brna, ki mu je bil prvi predsednik.  

Spoštovani profesor, g. Franc Horjak, 
ob Vašem jubileju, 90-letnici življenja, Vam iskreno čestitam in 
se zahvaljujem za vse, kar ste storili za Dobrno in naše ljudi.  Že-
lim Vam še veliko zdravih let in dobrega počutja med nami.  
                     

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl
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Na Dnevih slovenskega turizma podpis 
partnerskega dogovora o medsebojnem sodelovanju

GLASILO OBČINE DOBRNA

Dnevi slovenskega turizma so osrednji strokovni dogodek v 
turizmu, ki ga organizira Slovenska turistična organizacija skupaj 
z vsemi večjimi partnerskimi ustanovami s področja turizma v 
Sloveniji. Letos so potekali v Ljubljani med 11. in 13.  novem-
brom v Grand Hotelu Union.
V okviru dogodkov so STO in vodilne destinacije slovenskega 
turizma podpisale partnerski dogovor o medsebojnem so-
delovanju. Namen dogovora je krepitev sinergij pri razvoju in 
promociji turizma za učinkovitejše komuniciranje in promocijo 
na krovni ravni slovenskega turizma, krepitev vertikalnih pove-
zav in trženjskih sinergij od krovne do destinacijske ravni, okre-
pljeno razvojno-izobraževalno delo z destinacijami za pospeše-
vanje razvoja, izboljšanja kakovosti izkušnje in konkurenčnosti 
produktov in učinkovitega destinacijskega upravljanja.
V Sloveniji je sicer 35 vodilnih destinacij, ena izmed njih je tudi 
Dobrna. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-
2021 je namreč opredelila novo organiziranost slovenskega tu-
rizma skozi Model makro destinacij (4 makro destinacije in 35 
vodilnih destinacij), ki je postal pomembna platforma v delova-
nju STO, z namenom:
• bolj učinkovitega komuniciranja in promocije na krovni ravni 

slovenskega turizma;

• krepitve vertikalnih povezav in trženjskih sinergij od krovne 
do destinacijske ravni;

• okrepljenega razvojno-izobraževalnega dela z destinacija-
mi za pospeševanje razvoja, izboljšanja kakovosti izkušnje in 
konkurenčnosti produktov ter učinkovitega destinacijskega 
upravljanja.

 Stranke dogovora so si enotne, da želijo doseči sledeče trženj-
ske cilje:
• povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot turistične 

destinacije, pod znamko I feel Slovenia;
• trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi celo-

tno leto (4 sezone, 365 dni slovenskega turizma);
• geografska razpršitev tokov po celotni Sloveniji;
• povečanje potrošnje (podaljšanje povprečne dobe bivanja 

in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vredno-
stjo);

• osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovo-
stna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Foto: Nino Verdnik
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komunala 
in okoljeIzvajanje zimske službe 

Bliža se čas zime in z njo, kljub njenim lepotam, tudi nevšečno-
sti na cestah. V nadaljevanju vas želim informirati o nekaterih 
stvareh, ki so pomembne tako za tiste, ki skrbimo za zimsko 
službo, kot za vas, ki vas zimske razmere včasih spravljajo v sla-
bo voljo. 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih 
razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih 
pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa.
V Občini Dobrna  izvajamo zimsko služba v sklopu Režijskega 
obrata Občine Dobrna in z dvema zunanjima izvajalcema, in 
sicer na:
- občinskih javnih cestah, kategoriziranih z Odlokom o katego-

rizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna;
- ostalih javnih prometnih površin (ceste v splošni rabi, trg, 

pločniki, kolesarske steze, avtobusne postaje, pokopališče, 
javna parkirišča ter funkcionalne površine ob javnih objek-
tih);

- gozdnih cestah javnega značaja, ki so opredeljene za izvaja-
nje zimske službe.

Občina Dobrna ima sklenjeno pogodbo za izvajanje zimske 
službe z dvema izvajalcema, in sicer:
1. MARTIN OKROŽNIK, dopolnilna dejavnost na kmetiji, gsm 

031 850 065 (Martin Okrožnik), izvaja zimsko službo v naseljih 
Strmec nad Dobrno, Brdce nad Dobrno in delu naselja Parož

2. IVAN ŠTIMULAK d. o. o ., gsm 041 420 566 (Ivan Štimulak), 
izvaja zimsko službo v naseljih Klanc, Dobrna, Vinska Gorica, 
Pristova, Loka, Lokovina, Vrba, Zavrh nad Dobrno in delu na-
selja Parož.

Zaradi večje operativnosti se v primeru nevšečnosti obrnite na 
izvajalca zimske službe v vašem območju ali na Občino Dobrna, 
telefon 03 / 780 10 50. 

Zimska služba se, v skladu z 27. členom Pravilnikom o rednem 
vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/2016), prične praviloma 
s 15. novembrom tekočega leta in se zaključi s 15. marcem na-
slednjega leta. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se 
ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oz. se zimska služba 
izvaja po potrebi ne glede na navedene datume. Zimska služ-
ba oz. zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu 
rednega vzdrževanja cest  zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo 
na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih 

pogojih, je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se 
moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti.
Izvedba zimske službe obsega pripravljalna dela, izvedbena 
dela in dela po končani zimski sezoni. Pripravljalna dela obse-
gajo zlasti dela, ki se nanašajo na podpis potrebnih pogodb z 
izvajalci, pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opre-
me ter posipnega materiala ter pripravo cest in njihove okolice 
(namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih me-
stih, postavitev snežnih kolov, napolnitev kočic za zimsko služ-
bo s posipnim materialom). Izvedbena dela se izvajajo v skla-
du z določenim prioritetnim vrstnim redom oz. prednostnimi 
razredi izvajanja zimske službe. Po koncu zimskega obdobja je 
potrebno s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), 
začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prome-
tno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in 
prometa v zimskem obdobju. Izvesti je potrebno popravilo po-
škodb na voziščih, nastalih ob izvajanju zimske službe, ter izvesti 
čiščenje in remont zimske mehanizacije.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razme-
rah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste 
razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, 
geografsko – klimatske razmere in krajevne potrebe (30. člen 
Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest).

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na 
cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na dru-
gih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil. Na odsekih z vzdolžnim naklonom nad 10 odstot-
kov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet 
možen samo z uporabo snežnih verig. V obdobju izredno moč-
nega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevo-
znosti ni nujno potrebno zagotavljati. Enako velja za poledico, 
ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 

Pri izvajanju zimske službe velja naslednji prioritetni vrstni red:
I. prioriteta:  lokalne ceste, ceste, po katerih se izvaja prevoz 

šolskih otrok ter ceste k ambulanti, zdravstvene-
mu domu, gasilskemu domu, vzgojno – izobraže-
valnim ustanovam ter drugim javnim ustanovam;

II. prioriteta:  ceste, ki povezujejo višje ležeča naselja z dolino;
III. prioriteta:  ostale javne ceste ter gozdne ceste javnega po-

mena, trgi in druge javne prometne površine;
IV. prioriteta: ostale javne površine – pokopališča, kolesarske 

steze, ipd.
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Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage 
pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja 
(žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število teh 
akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavi-
nami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je 
podnevi toplo, v pozno popoldanskih, večernih in nočnih urah 
pa zmrzuje. Zato morajo izvajalci stalno opravljati nadzor nad 
stanjem vozišč, posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že izku-
stveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, 
mostove, senčne odseke, cestna križišča in podobno.

Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna – po-
javi poledica oz. je le-to mogoče pričakovati. Posip asfaltiranih 
javnih cest in asfaltiranih drugih javnih površin se izvede s po-
sipno mešanico peska in soli, posip makadamskih javnih cest in 
makadamskih drugih javnih površin s peskom, posip pločnikov 
pa se izvede izključno samo s soljo.
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost 
občanov in premoženja. oz. vse zgradbe, ki mejijo na javne po-
vršine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Lastnik 
zgradbe mora sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstra-
njevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za 

pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje s streh ne sme biti spelja-
no na javne površine.
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, 
funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati jav-
ne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, 
tako da le-ta ne ovira hoje in prometa z vozili. 
V času odstranjevanja snega so lastniki vozil dolžni odstraniti 
svoja vozila z javnih površin.
Večkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena zagotavlja-
nju prehodnosti in prevoznosti in ne zagotavljanju nadstandar-
dnega pluženja ter posipanja. Zimske razmere na cestah terjajo 
od nas prilagajanje glede na razmere. Pravočasna in pravilna 
oprema vozil, predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti 
razmeram in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razme-
rah lahko zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih po-
vršinah. V vsakem primeru je naš namen, da vam po najboljših 
močeh zagotovimo varno hojo in vožnjo po občinskih cestah 
na območju občine.

Želim vam veliko zimskih užitkov in varno vožnjo.

Urška Vedenik

Predn. 
razred Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje

I

Avtoceste, hitre ceste 24 ur zagotoviti prevoznost vozišč, 
pomembnejših križanj, 
dovozov k večjim parkiriščem in 
odstavnih pasov

zagotoviti prevoznost vsaj enega 
voznega pasu in dovozov k večjim 
parkiriščem

II

ceste s PLDP > 4000, glavne 
ceste, glavne mestne ceste, 
pomembnejše regionalne 
ceste

od 5. do 22. ure zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do 2 ur med 22. in 5. uro

zagotoviti prevoznost 
(pri večpasovnicah prevoznost 
vsaj enega voznega pasu), možni 
zastoji do 2 ur predvsem med 22. 
in 5. uro

III

ostale regionalne ceste, 
pomembnejše lokalne ceste, 
zbirne mestne in krajevne 
ceste

od 5. do 20. ure zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do 2 ur predvsem med 
20. in 5. uro

zagotoviti prevoznost 
(pri večpasovnicah vsaj enega 
voznega pasu), možni zastoji 
predvsem med 20. in 5. uro

IV
ostale lokalne ceste, mestne in 
krajevne ceste, državne ceste 
s PLDP < 100

od 7. do 20. ure, 
upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti prevoznost; možni 
krajši zastoji

zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne

V

javne poti, parkirišča, 
kolesarske povezave, ceste 
kategorije RT

upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne

zagotoviti prevoznost; možni 
večdnevni zastoji

VI
površine za pešce od 7. do 20. ure 

upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti dostopnost do 
objektov v javni rabi

zagotoviti dostopnost do objektov 
v javni rabi

VII
ceste in kolesarske povezave, 
ki se v zimskih razmerah zapro

Tabela: Prednostni razredi za vzdrževanje cest v zimskih razmerah
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Odprava posledic škode po naravnih nesrečah 
V prejšnji številki Dobrčana smo vas seznanili, da je občina pri-
stopila k odpravi posledic škode po naravnih nesrečah, v sklopu 
katere se je izvedla:
- sanacija plazu na javni poti JP 965651 Graščina Gutenek 

– Zavrh (plaz nad domačijo Šubič)
- odprava posledic škode v zdraviliškem parku Dobrna.

Poleg omenjenih sanacij je občina, v sklopu odprave posledic 
škode po naravni nesreči iz meseca junija 2018, uspela pridobiti 
sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazu na javni 
poti JP 965531 Čreškova – Zavrh (plaz pri domačiji Flis).

Sanacija plazu na javni poti JP 965651 Graščina 
Gutenek – Zavrh (plaz nad domačijo Šubič)
V sklopu izvedbe sanacije plazu na obravnavanem območju  je 
bila izvedena oporna kamnita zložba dolžine 28 m, uredilo od-
vodnjavanje površinskih in pronicajočih vod, sanirana komunal-
na in cestna infrastruktura ter predvsem zagotovljena varnost 
domačije pod plazom in javne infrastrukture.
Sanacija plazu nad domačijo Šubič v Zavrhu je znašala 88.777,94 
€, pri čemer je bil strošek občine 22 % DDV, projektna doku-
mentacija (PZI in PID), strokovni nadzor, geološki nadzor, var-
nostni načrt ter koordinator za varnost in zdravje pri delu, kar 
nanese 24.632,65 €.

Sanacija plazu na javni poti JP 965531 Čreškova – 
Zavrh (plaz pri domačiji Flis)
Plaz se nahaja v gričevnatem območju nad cesto v Zavrhu, v 
bližini domačije Flis. 
V sklopu izvedbe sanacije plazu na obravnavanem območju  je 

bila izvedena oporna kamnita zložba dolžine 24 m, urejeno od-
vodnjavanje površinskih in pronicajočih vod ter vozišče javne 
poti.
Strošek sanacije plazu pri domačiji Flis v Zavrhu znaša okoli 
57.000 €, pri čemer je strošek občine 22 % DDV, projektna doku-
mentacija (PZI in PID), strokovni nadzor, geološki nadzor, varno-
stni načrt ter koordinator za varnost in zdravje pri delu.
Dela na plazu, ki ogroža cestno infrastrukturo ter posledično 
tudi domačijo, so se pričela izvajati v mesecu novembru in bodo 
predvidoma zaključena v drugi polovici meseca decembra. 

Odprava 
posledic škode 
v zdraviliškem 
parku Dobrna
Dvestoletni zdraviliški 
park Dobrna daje kra-
ju Dobrna posebno 
kulturno in naravno 
vrednost, zato si za-
služi večjo pozornost.

Zdraviliški park je za-
radi poplav in moč-
nega vetra v mesecu 
decembru 2017 utr-
pel znatne poškodbe 
na drevnini. Občina je 
v sklopu naravne ne-
sreče prijavila in oce-
nila škodo na drevnini 
in tako uspela prido-
biti nekaj sredstev iz 

Saniran plaz nad domačijo Šubič v Zavrhu

Sanacija plazu pri domačiji Flis v Zavrhu

Obrezovanje dreves v zdraviliškem parku
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državnega proračuna za odpravo posledic škode po vetrolomu. 
V sklopu odprave posledic škode so bila izvedena večja arbo-
ristična dela na drevnini (obrezovanje vej, podiranje dreves, 
frezanje, sajenje novih dreves …), s čimer smo uspeli sanirati 
in podaljšati življenjsko dobo večini parkovnih dreves v parku, 
nekaj pa jih je bilo potrebno podreti in posaditi nova.

Dela so se izvajala po predhodnih navodilih in pod stalnim nad-
zorom pristojnega konservatorja s pristojne območne enote 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in strokovnega 
nadzora ter ob sodelovanju mednarodno certificiranega arbo-
rista.

Kompleten strošek izvedbe arborističnih posegov v sklopu od-
prave posledic škode po decembrskem vetrolomu iz leta 2017, 
vključno z dokumentacijo in strokovnim nadzorom, je znašal 
dobrih 42.000 €, od tega je bilo okoli 31.000 € pridobljenih iz 
državnega proračuna.

Urška Vedenik

Obnova zdraviliškega parka Dobrna
V zdraviliškem parku Dobrna, ki nas že skoraj 200 let navdušuje 
s svojo naravno svežino in je dominantna danost Dobrne, njen 
naravni in kulturni biser, se izvajajo trije projekti, in sicer:
- odprava posledic škode na drevnini zaradi decembrskega 

vetroloma leta 2017,
- ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na območju 

zdraviliškega parka Dobrna,
- ureditev sprehajalne poti – aleje v zdraviliškem parku Dobr-

na. 

Za vse tri projekte je občina uspešno pridobila sofinancijska 
sredstva. Prvi projekt je zaključen, druga dva pa se bosta pred-
vidoma zaključila v pomladanskih mesecih prihodnjega leta.

 

Urejanje sprehajalne poti 

Urejanje sprehajalne poti – aleje z javno razsvetljavo in urbano opremo

Z izvedbo projektov bo park dobil  novo podobo, drevnini se 
bo podaljšala življenjska doba, posajena so nova drevesa, pre-
novila se bo glavna sprehajalna pot ob kostanjevem drevoredu, 
prav tako pa bo prenovljena tudi vsa urbana oprema parka (klo-
pi in koši) ter kandelabri in svetilke javne razsvetljave.

Urška Vedenik
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Komunalna ureditev območja Gutenek 
v Občini Dobrna
Na območju Guteneka je občina, v so-
delovanju z upravljavcem vodovodne-
ga sistema VO-KA Celje, izvedla projekt 
»Komunalna ureditev območja Gutenek«, 
ki zajema izgradnjo cestne meteorne 
kanalizacije v dolžini 190 m, obnovo vo-
dovoda v dolžini 290 m in transportnega 
vodovoda v dolžini 350 m, ureditev ceste 
in sprehajalne poti ter obnovo hišnih pri-
ključkov. Komunalna ureditev območja Gutenek

Investicija, katere vrednost znaša oko-
li 130.000 € brez DDV, se je financirala iz 
sredstev najemnine infrastrukture in ob-
nove hišnih priključkov ter iz proračunskih 
sredstev občine (cestni meteorni kanal).
Dela je izvajalo podjetje Plima d. o. o. iz 
Žalca, strokovni nadzor pa je vršil g. Rok 
Presečnik iz podjetja PR PROJEKT, Rok Pre-
sečnik, s. p., Mozirje.

Urška Vedenik

Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Vrba

V naselju Vrba smo uspešno zaključili projekt »Celostno 
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
in varovanja vodnih virov na povodju Savinje: »Izgradnja 
kanalizacije za naselja v porečjih Hudinje in Dobrnice v ob-
činah Vojnik in Dobrna, na območju Občine Dobrna za na-
selje Vrba (faza D)«. 

V naselju Vrba je za skupino osmih hiš, zaradi  lokacije in 
nemožnosti gravitacijske priključitve na obstoječo kanali-
zacijo, je zgrajeno črpališče, tlačni kanal v dolžini 224,40 m 
in gravitacijski priključni kanal, dolžine 13,80 m. Za projekt, 
katerega vrednost znaša okoli 83.000 €, je občina uspešno 
pridobila sofinancijska sredstva. Dela je izvajalo podjetje 
Gradbeništvo Jože Škrablin, s. p. iz Vojnika, strokovni nadzor 
nad gradnjo pa je izvajal g. Matjaž Mernik iz podjetja GINS, 
d. o. o. iz Vojnika.

Z izgradnjo kanalizacije s črpališčem je občanom naselja 
Vrba zagotovljena priključitev na novo zgrajeno fekalno ka-
nalizacijsko omrežje, ki je povezano na obstoječ kanalizacij-
ski sistem do ČN Dobrna, s čimer se bo prispevalo k varstvu 
voda in okolja.

Urška Vedenik  Fekalna kanalizacija s črpališčem v naselju Vrba
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KOMUNALA IN OKOLJE

Dozidava črpališča pitne vode Hudičev 
graben in vgradnja oglenih filtrov

Na zemljišču s parcelno številko 655/6, k. o. Klanc, kjer se že na-
haja obstoječ objekt črpališče pitne vode »Hudičev graben«, se 
izvaja projekt dozidave črpališča in dograditev z dvema filtroma 
z aktivnim ogljem, skozi katera se bo, pred iztokom v rezervoar, 
filtrirala surova voda iz obstoječih vrtin v Hudičevem grabnu.

Projekt izvajamo v sodelovanju z upravljavcem vodovodnega 
sistema VO-KA Celje. Z javnim naročilom je bilo izbrano, kot naj-
ugodnejši ponudnik, podjetje Gradbeništvo Jože Škrablin ,s. p. 
iz Vojnika, strokovni nadzor pa izvaja podjetje PR PROJEKT, Rok 
Presečnik, s. p. iz Mozirja. Projekt, katerega ocenjena vrednost je 
okoli 135.000 € brez DDV, bo predvidoma zaključen v začetku 
prihodnjega leta.

Urška VedenikDozidava črpališča pitne vode Hudičev graben 

Delovna akcija krajanov Strmca in Paroža

Dne 2. 11. 2019  je bila delovna akcija na lokaciji ceste Jurk – Fri-
dek. S skupnimi močmi krajanov zaselka Strmec nad Dobrno in 
Parož ter s pomočjo nekaterih članov Lovske družine Dobrna 
smo čistili brežine, posekali odvečno grmovje ter z dovozom 

gramoza (30m3) iz lastnega kamnoloma zakrpali luknje in uredili 
cestišče tam, kjer je bilo najbolj potrebno. Iskrena hvala vsem, ki 
ste se te akcije udeležili, da je cesta znova delno prevozna.  

Branko Ramšak
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Zaslužni so tako za prvi vtis obiskovalca kot tudi še pomemb-
nejše – varovanje pred zunanjimi dejavniki.

Na podlagi večletnih izkušenj v stavbnem in notranjem pohi-
štvu je svoja vrata v septembru odprl MI-NI salon notranjih vrat 
in stavbnega pohištva.

Nudimo profesionalno in celostno storitev pri nakupu stavbne-
ga pohištva, od dobave, kvalitetne montaže, zaključnih del in 
vse do kvalitetnega servisa. Ob vašem obisku vam svetujemo in 
priporočimo najboljše rešitve za vas.

Naš prodajni program zajema : 
• PVC IN LESENA OKNA 
• PVC IN LESENA VHODNA VRATA
• NOTRANJA VRATA
• ZUNANJA IN NOTRANJA SENČILA, KOMARNIKI
• ZUNANJE IN NOTRANJE OKENSKE POLICE (naravni kamen, 

tehnični kamen, PVC police, ALUMINIJASTE police)
• STEKLARSKA DELA (TUŠ KABINE, TERMOPAN STEKLA, 

ENOJNA DEKORATIVNA STEKLA)

Nahajamo se v Mercator Centru Velenje.
Obiščite nas in si oglejte našo ponudbo.

KONTAKT:  Dani Ramšak: 040 901 905
Janja Ramšak: 040 862 646

podjetnik se 
predstavi

»Vsi si želimo prijeten dom, ki bo privlačen na pogled, 
funkcionalen in udoben za bivanje …«

K temu  pomembno pripomore tudi stavbno pohištvo. Okna, 
vrata in vhodna vrata  so zelo pomembni dejavniki, ki vplivajo 
na udobje in kakovost bivanja v prostoru. 
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Cvetličarna Čira čara na Dobrni 

PODTJETNIK SE PREDSTAVI

Cvetličarna Čira čara se nahaja poleg vile Higiea. Za različne sveže izdelane šopke in žalne aranžmaje je možno  tudi naročilo po 
telefonu: 070 469 907. Imamo veliko izbiro različnih lončnic in sveč. Pridite in izberite. Veselimo se vašega obiska in nakupa. 

Maja Painkret 
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invalidom 
prijazna občina

Aktivnosti MDDI Celje
V društvu izvajamo tudi program kulturnih dejavnosti. Letos 
smo se zbrali v pisarni društva, kjer smo pripravili literarni dogo-
dek. Vodila ga je prof. Metka Hojnik Verdev. 

LITERARNO DOŽIVLJANJE 
MDI  se povezuje z lokalno skupnostjo  in skupaj skušamo našim 
članom pričarati lepoto slovenske besede. V letošnjem letu smo 
sodelovali s Celjskim literarnim društvom in ŠC Celje, Srednjo 
šolo za storitvene dejavnosti in logistiko. Dogodek je bil usmer-
jen v ljubezen do najbližjih in soočenje z izgubo najdražjih. V 
razmislek smo poslušali haikuje, ki  so jih napisali različni avtorji 
nekdanjega skupnega jugoslovanskega prostora. Dogodek je 
glasbeno popestril Benjamin Videčnik. Pesmi je recitiral Goran 
Kokanović,. Zaključili smo s pesmimi Metke Hojnik Verdev, ki je 
razmišljala o strpnosti, prijaznosti in o pristnem odnosu posa-
meznika v družbi. Literarni dogodek pomeni način druženja in 
korak k ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanje slovenske  
kulture s poudarkom na lepoti slovenske besede.
 Tudi sama sem predstavila nekaj svojih pesmi in eno izmed njih 
objavljam v tokratnem zapisu.
 
Ko češnja spomladi bo spet zacvetela,
vem, tebe bo megla zopet vzela …
Plazil se rad si gor po planinah,
spomine obujal
v miru  si rad.

Oj kje, kje je že tista pomlad,
ko sama sva šla preko livad?
Si k meni se stisnil,
močno me objel ...
kot ptiček na veji mi o ljubezni si pel.

Oh kje, kje je že tista pomlad,
 ko imel si  iskreno  me rad?
Zdaj v črnem grobu mirno spiš,
iz nebes ljubezen mi deliš.

Sodelovali smo v projektu rožnati oktober. V sodelovanju s tr-
govino GUMBEK smo pred občinsko stavbo v  Vojniku v rožnate 
pletenine odeli drevo. Pozdravila nas je predsednica KS Vojnik, 
Lidija Eler Jazbinšek . Pridružile so se nam tudi uslužbenke ob-
čine. Povabljeni smo bili na občino, kjer so nas lepo pogostili in 
pozdravili to dobrodelno gesto. 
V deželo je počasi prišla jesen in vsi smo željni jesenskih dobrot. 
Pripravili smo športno srečanje ob kostanjevem pikniku. Zbralo 

se nas je lepo število rekreativcev , ki smo se ob igranju športnih 
iger razvedrili in nasmejali. Nasmeh in dobro voljo pa so nam 
po kosilu privabili harmonikarji z mladim muzikantom Timom 
Mogujem. Fant je izredno glasbeno nadarjen in nas je znal tudi 
s šalami nasmejati. Kot je že navada pri nas, radi igramo razne 
igre, a na koncu smo vsi zmagovalci. Pomembno nam je druže-
nje in razvedrilo, ki ga nam ta dan res ni manjkalo.

Vemo, da sta rekreacija in druženje nit za ohranjevanje in vzdr-
ževanje kondicije, zato smo se  v sobotno jutro odpravili kolesa-
rit. Zbrali smo se pred picerijo OLIVA. Najprej smo se o pomenu 
rekreacije in gibanja pogovorili in se odpravili proti Lopati. Mi-
mogrede smo obiskali še našo članico in se peljali skozi Ostro-
žno in Novo vas ter nazaj proti piceriji Oliva. 
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Za malico je poskrbel prijazen lastnik pekarne,  g. Mirnik, in hva-
la Zdenku za skrb. Ob kuhanih kostanjih smo se pogovorili o 
pomenu varnosti pri kolesarjenju, o pravilni opremi in prehrani. 
Za invalide je zelo pomembno, da ohranjajo in vzdržujejo kon-
dicijo. Prilagoditev vaj, pohodov in tudi kolesarjenja je zelo po-
membna, pomembna pa je vsaka najmanjša dejavnost, ki jo 

INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA

naredimo zase, za svoje zdravje.
Vsekakor pa je zelo pomembno druženje ob pogovoru o izme-
njavi izkušenj, ob smehu in dobri volji pa se zgodi, da bolečine 
izzvenijo, da se tablete »pozabijo«, pa čeprav le za kratek čas. 

Dragica Mirnik,

predsednica MDDI Celje

Spoštovani!

Moč dajanja je neizmerna. Pomagati sočloveku pa je dar, 
ki ga imajo le srčni ljudje. In tako srčen je tudi g. Franc 
Pesjak. Naše društvo mu je predstavil naš član Ivan Krajnc. 
Bili smo na druženju, ko sta me poklicala in povedala, da 
g. Franc podarja našemu društvu invalidski voziček. Utru-
jena, a zadovoljna, da smo imeli lepo druženje po Prek-
murju s 55 invalidi, sem pozno zvečer prišla domov. Pred 
hišo najdem dva invalidska vozička , zelo lepo ohranjena. 
Ob zahvali  gospodoma sem povedala, da bo donacija  šla 
v prave roke. In res, vozičkov sta se razveselila invalida, ki 
imata vozičke že kar izrabljene, do novih pa še nista upra-
vičena, sama pa denarja za nove nimata.

Kaj kmalu sta nam Ivan in Franc pripeljala še tri vozičke in 
kar nekaj drugih dobrot, ki jih prejmejo invalidi ob koncu leta, ko bomo imeli sre-
čanje. Vsi trije vozički pa že imajo svoje lastnike: gospa po hudi bolezni priklenjena 
na posteljo, starejši invalid, ki  zelo težko hodi že na kratko razdaljo z berglami in 
mlad invalid, ki je utrpel hudo prometno nesrečo.
Hvala, Franc Pesjak in Ivan Krajnc, za vajino pomoč. Ljudje vidijo in čutijo, da niso 
sami, da so ljudje, ki radi pomagajo in s tem olajšajo življenje, ga polepšajo. Če-
prav bolezen in nesreča ne izzvenita, ostane pa prijeten občutek.

Dragica Mirnik,

predsednica MDDI Celje
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kmetijstvo
40 let Društva podeželskih žena Meta

15. oktober je svetovni dan kmetic. Zato smo se odločile, da 
bomo v tem času praznovale tudi v našem društvu. Obeležile 
smo 40 let obstoja društva. 

Praznovanje smo pripravile v kulturnem domu v Vojniku. Po-
vabile smo vsa društva na območju celjske regije, s katerimi že 
dolgo let dobro sodelujemo. Povabile smo tudi vse dosedanje 
mentorice društva, ki so nam vedno priskočile na pomoč in 
nam koristno svetovale. Povabilo so sprejeli tudi župani vseh 
treh občin: Celje ,Vojnik Dobrna. Z društveno dramsko skupino 
in gosti smo pripravile kulturni program, ki se je prepletal skozi 
celotno prireditev. Zahvalile smo se tudi vsem prizadevnim čla-
nicam za dolgo  prizadevno delo. Vsi so nam zaželeli še uspe-
šno delo naprej.  Praznovanje smo nadaljevali v Jernejevem 
domu z večerjo in zabavnim programom. Hvala vsem članicam 
za podporo in sodelovanje, da se bomo še naprej lepo družile 
in sodelovale.

Silva Krulec

Kristalizacija medu
Med je zelo cenjeno živilo in sladilo. V naj-
večji meri ga sestavljata enostavna slad-
korja fruktoza in glukoza, v manjši meri 
pa tudi saharoza. Poleg sladkorjev med 
vsebuje še vodo, različne kisline, encime, 
aromatične snovi in ostale spojine, ki so 
koristne za delovanje človeškega organiz-
ma. Zaradi velike vsebnosti enostavnih 
sladkorjev, ki jih naše telo lažje izkoristi, 
in ostalih bioaktivnih snovi je med veliko 
bolj cenjeno sladilo v primerjavi z  belim 
konzumnim sladkorjem, ki ga sestavlja 
le saharoza. Velikokrat se zgodi, da nam 

med, še preden ga porabimo, kristalizira 
v kozarcu. To pomeni, da se iz tekočega, 
viskoznega stanja spremeni v trdno v 
obliki drobnih kristalčkov. Žal še zmeraj 
veliko ljudi misli, da je kristaliziran med 
pokvarjen. Vendar temu ni tako. Kristali-
zacija medu je popolnoma naraven po-
jav, ki ne vpliva na kakovost medu in ne 
povzroča nobenih kemijskih sprememb v 
medu. V kolikor med kristalizira, ste lahko 
prepričani, da ste kupili naraven, kakovo-
sten med, ki so ga pridelale čebele. Do 
pojava kristalizacije medu pride pri vseh Kristaliziran med
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KMETIJSTVO

vrstah medu. Hitrost pojava kristalizacije 
pa je odvisna od vrste medu in razmerja 
sladkorjev v njem. Tako med, ki ima ve-
čjo vsebnost fruktoze, ki je v vodi dobro 
topna, kristalizira počasneje (npr. akacijev, 
kostanjev med), medtem ko je kristali-
zacija hitrejša pri medu, ki vsebuje več 
glukoze, ta pa v vodi ni dobro topna (npr. 
cvetlični med). Kristaliziran med je v pri-
merjavi s tekočim tudi za kakšen odtenek 
svetlejše barve. 

Značilna lastnost medu je, da kristali-
zira. V preteklosti so ga imenovali tudi 
STRD. 

Poleg vsebnosti in razmerja sladkorjev 
v medu na hitrost kristalizacije vpliva-
jo tudi temperatura in čas skladiščenja 
medu, vsebnost vode v medu in priso-
tnost kristalizacijskih jeder. Kristalizaci-
jo medu pospešuje shranjevanje medu 
na temperaturi med 10 in 18 stopinj C, 
nižje temperature shranjevanja pa pro-
ces kristalizacije upočasnijo. Ravno tako 

med, ki vsebuje manjšo vsebnost vode, 
kristalizira hitreje v primerjavi z medom, 
ki vsebuje več vode. Velikokrat se lahko 
zgodi tudi, da med kristalizira nepravilno. 
Govorimo sicer o napakah kristalizacije, 
vendar le-te na samo kakovost medu v 
največjem številu primerov nimajo pre-
velikega vpliva. Če imate doma v kozarcu 
kristaliziran med in so se po kozarcu po-
javile bele lise, nikar ne bodite zaskrblje-
ni. Takšna kristalizacija nastane v medu, 
ki ima zelo nizko vsebnost vode. Med 
kristalizacijska jedra se ujame zrak in po-
vršina postane bele barve (pojavu belih 
lis pravimo »cvet«). Pojav »cveta« velja za 
znamenje kakovostnega medu, saj gre za 
med z zelo nizko vsebnostjo vode. Včasih 
se kristalizacija medu pojavi tudi v obli-
ki razslojevanja. Nevarnost razslojevanja 
je predvsem pri medu, ki vsebuje visoko 
vsebnost vode (več kot 18 %), saj spodnji 
del medu kristalizira, zgornji pa ostane 
tekoč. V tekočem delu je tako povečana 
vsebnost vode, kar predstavlja idealno 
okolje za razvoj kvasovk, ki lahko povzro-
čijo fermentacijo medu. 

Za domačo uporabo medu se priporoča, 
da  ga utekočinite v vodni kopeli na naj-
več 40 °C. Če je temperatura utekočinja-
nja previsoka, se v medu poškodujejo ali 
celo uničijo toplotno občutljive sestavine, 
kot so encimi, hormoni in toplotno obču-
tljivi vitamini. Biološka vrednost medu 
je tako izgubljena in postane uporaben 
zgolj kot sladilo brez dodane vrednosti. 

Da ohranite biološko vrednost medu, 
ga nikoli ne dajte v prevroč čaj. 

Med pa ni uporaben le kot namaz na kru-
hu in sladilo v različnih napitkih ampak se 
lahko uporablja pri pripravi tako zelenjav-
nih kot mesnih jedi, za pripravo različnih 
marinad in pekarskih ter mlečnih izdelkov. 
Med je slajši od sladkorja, zato se ga v re-
ceptih dodaja manj kot navadnega slad-
korja, jedem pa podari bogato aromo. Pri-
poročljivo je, da ga jedem dodajamo tam, 
kjer je mogoče, po toplotni obdelavi oz. 
uporabimo nižje temperature peke. 

Različne recepte za pripravo jedi iz 
medu najdete v elektronski knjižici Jedi 
z medom od tu in tam, ki je dosegljiva 
na spletni povezavi http://www.czs.si/
Upload/files/Jedi%20z%20medom%20
2019%20last.pdf

V kolikor je med ustrezno skladiščen, je 
njegov rok uporabe zelo dolg. Priporoča 
se uživanje medu iz lokalnega, doma-
čega okolja, saj ima takšen med za nas 
večjo biološko vrednost. S kristaliziranim 
medom ni popolnoma nič narobe in naj 
vas kristalizacija medu ne odvrne pri po-
kušanju in spoznavanju pestrosti okusov 
slovenskega medu. 

Nataša Lilek, ČZS,

svetovalka za zagotavljanje varne hrane

Kristaliziran med – »cvet«

Pestrost slovenskega medu
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
2. regijsko srečanje podpornih institucij v savinjski regiji
V četrtek, 7. 11. 2019, je v prostorih Šolskega centra Slo-
venske Konjice-Zreče v okviru projekta SPOT svetovanje 
SAVINJSKA potekalo 2. regijsko srečanje podpornih insti-
tucij savinjske regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in nad-
gradnji  medsebojnega sodelovanja.

Udeležence srečanja sta uvodoma pozdravila tokratna gosti-
teljica in  predstavnica vodilnega partnerja projekta v savinjski 
regiji, direktorica Šolskega centra Slov. Konjice – Zreče,  mag. 
Jasmina Mihelak Zupančič.  Ga. Alenka Hren iz Javne agen-
cije SPIRIT je podala informacije o nacionalnem sistemu SPOT, ki 
je bil uveden v začetku leta 2018. Spregovorila je o  tem, kako 
država s sistemom zagotavlja brezplačne podporne storitve za 
podjetništvo in o drugih aktualnih aktivnostih agencije.

Skoraj dveletno sodelovanje sedmih partnerjev: Savinjsko-ša-
leška gospodarska zbornica,  Šolski center Slovenske Konjice-
-Zreče,  Razvojna agencija Savinja,  Razvojna agencija savinjsko 
- šaleške regije, d. o. o., Razvojna agencija Sotla, Zbornica za-
sebnega gospodarstva Žalec in Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje, kjer se nahaja sedež SPOT svetovanje SAVINJSKA, 
je udeležencem predstavila svetovalka SPOT, ga. Polona Kloko-
čovnik. Aktivnosti projekta so zelo dobro sprejete pri uporab-
nikih. Na to kažejo dosedanji rezultati v številu 2899 izvedenih 
svetovanj, 144 animiranj in povezovanj, 12 izmenjavah dobrih 
praks, 32 povezovanj in mreženj zunaj RS, 6 odpiranj poslovnih 
priložnosti, 29 usposabljanj in 86 delavnic. V showroomu regije 
na sedežu SPOTa v Celju pa se predstavljajo regijska podjetja. 

GLASILO OBČINE DOBRNA

 

 
 
 Po predstavitvi projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA, je ude-

ležence z zdravjem na delovnem mestu, ki pripomore k večji 
učinkovitosti podpornega okolja,  seznanila ga. Karin Zupanc 
iz Centra za krepitev zdravja Slovenske Konjice. Glede na to, da 
nove podjetniške ideje niso vezane na starost in se porajajo v 
vseh življenjskih obdobjih, so dijaki ŠC Slovenske Konjice Zre-
če predstavili podjetniški vikend in svoje podjetniške ideje pod 
okriljem projekta Mladim se dogaja.
Nadaljevanje dogodka je potekalo v dveh vzporednih aktiv-
nostih s prikazom opreme in izdelave izdelkov v Učno izdelo-
valnem laboratoriju ter prikazom pridobljenih veščin dijakov 
programa Gastronomija in turizem. Zaključni del srečanja je bil 
namenjen pridobivanju praktičnih veščin v delavnici »Komuni-
kacija med podpornim okoljem s smernicami skupnega delo-
vanja v prid podjetniškemu okolju v regiji«, ki jo je izvedla mag. 
Marijana Kolenko, predavateljica, voditeljica delavnic, mode-
ratorka, svetovalka z bogatimi izkušnjami in letošnja nagrajenka 
za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva.

V zaključni razpravi je bila izpostavljena pomembnost povezo-
vanja, sodelovanja in nadgradnje podpornih storitev, ki jih izva-
jajo institucije podpornega okolja v savinjski regiji. Podane so 
bile pobude za nadgradnjo že vzpostavljenega sodelovanja in 
vzpostavitev novih vezi.
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Primož Kristan, Celje International: »Pozdravljam tovrstno 
povezovanje podpornega okolja za podjetništvo, saj le tako 
lahko zagotovimo podjetnikom kvalitetne storitve v najkrajšem 
možnem času.«

Sonja Mastnak, AJPES CELJE: »Tovrstna srečanja podpornega 
okolja in predstavitve, pri katerih se spoznamo drugimi sodelav-
ci in obnovimo že obstoječa sodelovanja,  so dobrodošla. Do-
dana vrednost je aktivno sodelovanje  v izredno dobro izvede-
ni delavnici na temo komunikacije, ki je omogočila nadgradnjo 
obstoječega znanja in dobre usmeritve za nadaljnje delo.«

Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh partnerjev, 
bodo potekale 5 let.  SPOT svetovanje SAVINJSKA vabi vse po-
tencialne podjetnike in že obstoječa podjetja, da čim bolj izko-
ristijo podjetniško podporo pri svojem poslovanju.
Kontakt: e-mail:  tatjana.stinek@ozs.si; tel: 03 425 2273

 mag. Tatjana Štinek,

 SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva 

za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

GLASILO OBČINE DOBRNA
z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od  zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla 3. 10. 2019, 
so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna zasedali kar na 
treh rednih sejah, in sicer na 8. redni seji, ki je bila 10. 10. 2019, na 
9. redni seji, dne 6. 11. 2019 in na 10. redni seji, dne 11. 12. 2019.

Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 10. 10. 
2019, so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna sprejeli osnu-
tek Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne, sprejet je bil Sklep o dodatnem subvencioniranju plačil 
staršev za programe v vrtcih, za otroke s posebnimi potrebami, 
ki jim je Občina Dobrna dolžna po veljavnih predpisih kriti del 
cene programa vrtca in Sklep o uvedbi izvajanja videonadzora 
na javnih površinah Občine Dobrna.

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 6. 11. 
2019, so se svetniki seznanili s pobudo za pripravo državnega 
prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak.
Obravnavan in sprejet je bil tudi predlog Proračuna Občine Do-
brna za leto 2020.

Na 10. redni seji Občinskega sveta Očine Dobrna, dne 11.12.2019, 
so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna, med drugimi toč-
kami, obravnavali in sprejeli Načrt ravnanja s stvarnim premo-

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

ženjem Občine Dobrna za leto 2020. Na tej seji je bil sprejet 
Proračun Občine Dobrna za leto 2020 in Odlok o proračunu 
Občine Dobrna za leto 2020. Sprejeti so bili tudi letni programi 
kulture, športa in turizma za leto 2020, ki so podlaga za objavo 
javnih razpisov za sofinanciranje programov s področja kultu-
re, s področja športa in programov s področja turizma, vse za 
leto 2020. Na tej 10. redni seji so svetniki obravnavali opredelitev 
glede prenosa graščine Novi grad s pripadajočimi zemljišči iz 
lastništva Republike Slovenije v lastništvo Občine Dobrna. Na 
10. redni seji so bili potrjeni tudi štirje člani ustanovitelja Obči-
ne Dobrna v svetu Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo 
Dobrna, za 5 letno mandatno obdobje 2019-2024. Na seji je bila 
sprejeta sprememba sklepa o pomoči za novorojence v Občini 
Dobrna, ki se bo uporabljala od 1. 10. 2019, z dopolnitvijo, da 
upravičenec ob rojstvu otroka, poleg določene denarne pomo-
či, prejeme tudi sadiko tradicionalne stare sorte jabolk in slo-
vensko zastavo. Na seji je bil sprejet tudi Sklep o ukinitvi druž-
bene lastnine v splošni rabi, za tri nepremičnine v k.o. Dobrna. 

 Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela, 

Mateja Smrečnik
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občank in občanov ter jim v čudovitem jesenskem dnevu zaže-
lel prijetno druženje. Tudi letos smo s simbolično pozornostjo 
pozdravili najstarejšo udeleženko srečanja, to je bila ga. Barbara 
Mešl, ki šteje 89 let, med občani pa vodi g. Anton Mogu, ki je 
letos  dopolnil 91 let. Ravno na dan prireditve pa je praznovala 
tudi ga. Štefka Švent, okroglih 80 let.  Čestitamo!
V kratkem kulturnem programu, ki ga je vodila ga. Branka Gal, 
pooblaščenka župana Občine Dobrna za družbene dejavnosti, 
so sodelovali učenci Osnovne šole Dobrna pod mentorstvom 
ge. Irene Delčnjak Smrečnik in pevski sestav Veseli vižarji. Dru-
žabni del srečanja je popestril Trio Dobrna. 
Tovrstna srečanja in druženja, ki jih v celoti finančno in organi-
zacijsko podpira Občina Dobrna, so za starejšo generacijo ob-
čanov zelo pomembna, saj je za nekatere izmed njih to redka 
priložnost, da se lahko srečajo z znanci, prijatelji in sošolci, se z 
njimi poveselijo, pogovorijo in obujajo spomine na pretekli čas. 
Pot v jesen življenja za nekatere izmed starejših ni vedno lepa 
in prijetna, zato druženje z vrstniki zanje pomeni vzpodbudo 
in prijetno popestritev. Ob nenehnem hitenju skozi čas pa je 
prav, da se kdaj pa kdaj ustavimo, ponudimo roko ali svoj čas 
nekomu, ki to potrebuje, saj nam le medsebojno razumevanje 
in spoštovanje omogoča prijetno življenje. 

Zapisala:

Alenka Rošer 

dogodki
Srečanje starejših občanov Občine Dobrna

Od leta 1990, ko je Generalna skupščina Združenih narodov raz-
glasila 1. oktober za  mednarodni dan starejših, je ta dan po 
svetu in Sloveniji namenjen promociji spoštovanja in skrbi za 
starejše, zato tudi v Občini Dobrna že tradicionalno vsako leto 
priredimo srečanje starejših občanov občine, starih 70 in več let. 
Teh je v naši občini v letošnjem letu 259. 

Tokrat  smo srečanje  priredili v petek, 4. oktobra 2019, v Hotelu, 
gostilni Triglav in na naše veselje se je povabilu odzvalo kar 100 
vabljenih. Zbrane udeležence je pozdravil župan Občine Dobr-
na, g. Martin Brecl, ki je izrazil veselje nad lepim številom zbranih 



št. 84 / 2019 23

DOGODKI

Martinovanje in krst vina

Tudi letos je Občina Dobrna v sodelovanju z Javnim zavodom 
za turizem, šport in kulturno Dobrna, Turističnim društvom Do-
brna in Termami Dobrna organiziralo martinovanje s kulturnim 
programom.
V soboto, 9. novembra, ob 10. uri so se domačim društvom in 
organizacijam pridružili razstavljavci iz vse Slovenije in postavili 
stojnice različnih dobrot in izdelkov pred hotelom Vita. Da je 
bilo dogajanje tudi kulturno obarvano, so poskrbeli nastopajo-
či: Kvartet Grče, Moški pevski zbor KUD Dobrna, Ljudske pevke 
Dobrna, Veseli vižarji in mlad harmonikaš Luka Okrožnik. Pro-
gram je povezovala ga. Darja Smrečnik. Vrhunec dogajanja je 
bil obred blagoslova mladega vina, ki ga je s pomočjo vinogra-
dnikov Dobrne opravil farni župnik, g. Milan Strmšek. Tudi letos 
so obiskovalci lahko z nakupom spominskega kozarca pokusili 

Res luštno je pri nas

Pod okriljem Društva podeželskih žena in deklet Arnika Dobrna 
smo Ljudske pevke Dobrna v mesecu oktobru priredile koncert 
ljudskih pesmi in napevov Res luštno je tu pri nas – ta šmentana 
ljubezen in s tem proslavile 16 let delovanja. 

Ljudske pesmi so pesmi, ki so nastale med ljudmi spontano, se 
spreminjajo in niso nikoli same sebi namen, temveč imajo ve-
dno določeno vsebino: za razvedrilo, za posebne priložnosti ali 
kot sestavni del različnih običajev. Veliko jih govori o ljubezni in 
tej je bila posvečena tudi letošnja prireditev, ki je nosila naslov 
Ta šmentana ljubezen.

»mlada vina« lokalnih vinogradnikov. Člani Turističnega društva 
Dobrna in članice Društva Arnika pa so poskrbeli še za pestro 
ponudbo domačih dobrot. Vsem sodelujočim na prireditvi se 
najlepše zahvaljujemo.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Ljudske pevke smo s svojim delovanjem pričele leta 2003, ko 
smo se zbrale z željo po druženju in ohranjanju domače ljudske 
pesmi. Večina pevk v današnjem sestavu deluje že od samega 
začetka. V vseh teh letih delovanja smo priredile 14 koncertov in 
izdale štiri zgoščenke. Nastopale smo širom po Sloveniji in tudi v 
tujini. Največ nastopov pa smo opravile v domačem kraju. Vese-

le smo vsakega povabila, tudi na lokalne radijske in televizijske 
postaje. S svojim petjem dajemo pomemben prispevek k ohra-
njanju ljudske pesmi in kulturne dediščine v kraju in izven njega.
Ljudske pevke smo na letošnji prireditvi za svoje dolgoletno 
ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture iz rok g. Živka Be-
škovnika, predsednika Zveze kulturnih društev Celje, prejele Zla-
te Maroltove značke. Priznanja smo bile zelo vesele.

Na svoje koncerte rade povabimo prijatelje, ki prav tako kot 
me s svojim petjem in igranjem ohranjajo ljudsko izročilo. Na 
letošnji prireditvi so z nami prepevali Veseli vižarji iz Dobrne, 
Kvartet Podkrajski fantje, Kvartet Grče, Stanko Cvikl, mladinski 
pevski zbor OŠ Dobrna, Trio Dobrna in ansambel Labirint, ki nas 
spremlja na vseh koncertih. Za prijetno popestritev koncerta pa 
je poskrbel tudi mladi povezovalec Kevin, ki nas je razveseljeval 
s svojo hudomušnostjo. 

Ljudske pevke smo hvaležne vsem donatorjem, ki nam s svojimi 
prispevki pomagate pri organizaciji prireditve. 
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Hvaležne smo tudi vsem obiskovalcem naših koncertov, ker nas 
z vašo prisotnostjo vzpodbujate in nam tako poveste, da dela-
mo prav in da vam je mar, da slovenska kulturna dediščina ne 
bo tonila v pozabo.

Res luštno je pri nas. Za nami je šestnajst let delovanja, resnega 
dela in veselega druženja. Ostale bomo zveste petju in našemu 
poslanstvu.

Res luštno je pri vas
Res luštno je pri vas, nam je tu kratek čas.
Al že gremo domov, al še ostanemo.
Kak se vam boljše zdi, naj se zgodi.

Birta zahvalimo, ker nam sladko vince da.
Če ga ima, naj ga da, saj ga še dosti ima.
Bog mu svet žegen daj, enkrat svet raj.

Urca žej bije tri, men se po glavc vrti. 
 Urca kaj biješ tri, trudne so mi oči.
Bog je pa slamco dal, na nji bom spal.

Lahko noč, mamka vi, oče odpuste mi.
Če sem kaj siten bil, ne povejte nikjer.
Če še kdaj pridem k vam, poboljšat se znam.
Če še kdaj pridem k vam, poboljšat se znam.

               (Ljudska)
     

Društvo Arnika Dobrna,

Ljudske pevke

Dogajalo se je

Ne glede na obilico dela v jesenskem času smo si vzele odmor 
in se v   septembru odpravile na izlet po Dolenjski. Izlet je bil 
zanimiv in sproščen. 

Pri Krškem smo obiskali Vinarstvo Kerin – Hišo frankinje, kjer 
smo si ob prigrizku privoščili degustacijo frankinj, pri Kostanje-
vici na Krki smo si v cistercijanskem samostanu ogledali Galerijo 
Božidarja Jakca, v Novem mestu pa smo splavarili po reki Krki in 
s pomočjo splavarske posadke podoživljali Prešernove čase, ko 
je hrepenel po Primičevi Juliji. 

V Novem mestu je bilo njeno zadnje prebivališče. Veliko smo se 
smejali in prepevali, imeli smo se lepo.
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1. 10. 2019 se je v Ljubljani v Cankarjevem domu odvijal Festival 
za tretje življenjsko obdobje, na katerem so nastopile tudi Ljud-
ske pevke iz Dobrne. 

29. 10. 2019 smo v okviru društva organizirale predavanje o 
zdravi kuhinji z naslovom Kuhamo zdravo. Predavanje je izvajala 

ga. Emilija Pavlič. Njena teoretično – praktična kuharska delavni-
ca obsega kuharske nasvete za ekološki način kuhanja in peke. 
V svojem izvajanju je zanimiva sogovornica, ki na enostaven in 
hudomušen način razloži osnovne zakonitosti kuhanja. 
9. 11. 2019 smo sodelovale pri tradicionalnem martinovanju pri 
hotelu Vita. Ljudske pevke so s svojim izvajanjem ljudskih pesmi  
popestrile program, z domačimi dobrotami na stojnici pa smo 
poskrbele za razvajanje okušalnih brbončic. 
Ker nas v decembrskih dneh čaka še kar nekaj opravil, smo z 
zabavo ob zaključku leta malo pohitele in se prijetno družile. 

Prihaja čas veselja, pričakovanj, obdarovanj in dobrih želja. Vča-
sih ti dnevi prehitro minejo. Vzemite si čas zase in dajte času 
svoj pečat. 
Vse dobro v letu, ki prihaja!

Društvo ARNIKA Dobrna
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V soboto, 30.11. , smo imele članice DRUŠTVA ARNIKA prav lep 
večer ob zaključku leta. Poveselile smo se, malo prepevale in 
poklepetale o našem delovanju in delu, ki nas še čaka do konca 
tega leta.
Vendar moj namen ni predstavitev našega delovanja, o tem se 
je razpisala naša predsednica, ga. Branka Gal. 
Jaz bi na tem mestu rada izrekla zahvalo za ves njen trud, delo 
in obveznosti, ki jih ima z našim društvom. Vemo, da je zelo de-
javna na številnih področjih in smo ji zato še toliko bolj hvaležne 
za njen trud. 
Zelo dobro je speljala delovanje društva, organizirala čudovito 
strokovno ekskurzijo, razne delavnice in sodelovanja.
Zato se ji v imenu vseh članic DRUŠTVA ARNIKA zahvaljujem 
in ji želim obilo zdravja in delovne zagnanosti tudi v letu 2020.
V prihajajočem času pa obilo zadovoljstva v krogu njenih naj-
dražjih. 

Marta Javornik 

Zahvala predsednici

Res je, v letu 2020 praznujejo kar tri sekcije Kulturno-umetniške-
ga društva Dobrna. 
Slavnostni niz bodo začele pevke ženskega pevskega zbora Ko-
rona, ki bodo na Valentinovem koncertu, v nedeljo, 23. februarja 
2020, proslavile 20. obletnico ustanovitve. Žene in dekleta imajo 
za sabo dve desetletji petja na zborovskih revijah, občinskih pri-

Prihodnje leto se bo v Kulturno-umetniškem društvu Dobrna slavilo

reditvah, porokah ... To leto pa so se podale še v mednarodne 
vode. Meseca junija so se namreč udeležile pevske revije v Tuzli, 
v BIH  in se vrnile z zlatim priznanjem. Zbor je vrsto let vodila Mi-
haela Hrovat Podjavoršek, zadnja leta pa je to odgovorno delo 
prevzel Jan Grobelnik.
Številčno precej manjša je zasedba kvarteta Grče, vendar ni nji-
hovo poslanstvo nič manjše. Možje že deset let negujejo tra-
dicijo petja slovenskih narodnih in ponarodelih pesmi. Le-te 
predstavljajo na prireditvah v domovini in tujini. Ženski pevski zbor Korona na letošnjem Valentinovem koncertu. 

Kvartet Grče, skupaj že 10 let.
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1. maja vas bo zbujala Godba Dobrna. 
V juniju je revija pevskih zborov v Celju in praznik naše občine. 
1. septembra 2020 se bomo srečali na 14. mlinarski nedelji. 
Potem sta tu martinovanje 2020 in Božični koncert 2020, Moške-
ga pevskega zbora KUD Dobrna. 
In potem, hvala bogu, konec leta 2020.

 Aleš  Štepihar, predsednik KUD Dobrna, 

fotografije: VREBO

DOGODKI

Godba Dobrna vsako leto poskrbi, da 1.maja ne zamujate.

Izdali so tudi kar nekaj zgoščenk. Radi jih vidijo in predvsem po-
slušajo v  slovaškem mestu Bardejov, kjer že šest let gostujejo na 
kulturni prireditvi Bardejovski jarmok. Kvartet bo 10. obletnico 
proslavil na koncertu, v nedeljo 24. maja 2020.
Čeprav imajo med slavljenci najdaljšo tradicijo, bodo dobrnski 
folkloristi 70. obletnico ustanovitve proslavljali zadnji, šele v je-
seni. Več o njih pa v prihodnjih številkah Dobrčana.
Čas, ko ravno ne bomo proslavljali, bomo kudovci izkoristili za 
delo. Samo toliko, da upravičimo sredstva iz občinskega prora-
čuna.
31. januarja 2020 bomo imeli svoj letni občni zbor. 
Ob svečnici, v noči s prvega na drugi februar, bodo pevci kvar-
teta Grče peli pred domovi občanov. 
6. februarja bomo skupaj z Osnovno šolo Dobrna pripravili 
proslavo ob kulturnem prazniku. 24. aprila 2020 zopet gostimo 
pevske zbore iz naše in sosednje Občine Vojnik.

Glede na to, da naslednje leto praznujejo 70-letnico, so dobrnski folkloristi 
neverjetno mladostni in poskočni.

Moški pevski zbor KUD Dobrna na Paškem Kozjaku.

Tudi v Društvu vseživljenjskega učenja Dobrna se trudimo upra-
vičiti svoje poslanstvo in občanom Dobrne in okolice omogoči-
ti kar največ uric dodatnih izobraževanj in usposabljanj.
Komaj smo zaključili s študijskim krožkom Križi in kapelice imajo 
svojo zgodbo, že smo, skupaj  z Ljudsko univerzo Celje, začeli 
študijski krožek Z Googlom po Dobrni. Krožek se je začel 6. no-
vembra 2011 in poteka vsako sredo od 9.00 do 10.30. Rdeča nit 
krožka je delo z zemljevidi s pomočjo pametnega telefona. Si 
pa mentorica, Anja Debeljak, vzame tudi čas za razlago drugih 

Ni miru za Društvo 
vseživljenjskega učenja Dobrna

Udeleženci Študijskega krožka, Z googlom po Dobrni, so zatopljeni v delo 
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problemov, ki jih imamo udeleženci s telefoni. In teh nikoli ne 
zmanjka.
V petek, 10. januarja, bomo začeli s 30-urnim obnovitvenim 
tečajem nemščine. Prav tako pripravljamo začetek 60-urnega 
tečaja italijanščine v okviru programa Izzivi podeželja. Skupaj 
z društvom Arnika in Ljudsko univerzo Celje pa študijski krožek 
Jedi na žlico.  Čakamo tudi na javni razpis Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport, saj želimo za  leto 2020 prijaviti nekaj 
novih študijskih krožkov.
Seveda so tu naše redne aktivnosti, kot je Središče za samo-
stojno učenje Dobrna in sodelovanje ob Tednu vseživljenjskega 
učenja.

Aleš Štepihar, 

predsednik Društva vseživljenjskega učenja Dobrna,,

fotografija Marinka Brecl Mentorica vedno priskoči na pomoč.

Letošnji začetek prazničnega decembra je za gospoda Franca 
Horjaka prav poseben in poln presenečenj. Zakaj? Ker praznuje 
visok in častitljiv jubilej. 
Strasten planinec, ljubitelj narave in vsega lepega je gospod 
Franc Horjak pred skoraj 20 leti začel razmišljati, kako bi skupin-
sko svoje drage »Dobrčane« popeljal v svet »gora«, ki jih je on 
obiskoval in občudoval že od rane mladosti. S skupino njemu 
enakih je bil pobudnik ustanovitve in prvi predsednik Planin-
skega društva Dobrna. Prej je bil član PD Vojnik. Delaven, kot ga 
poznamo vsi, je bil vrsto let gonilna sila razvoja Planinskega dru-
štva Dobrna. Da bi bil čim bolj strokoven in koristen za društvo, 
se je usposobil za planinskega vodnika in markacista. 
Njegova velika želja je bila, da bi tudi Dobrna imela svojo pla-
ninsko pot. On je vedel in znal povezati delovne ljudi, ki so fi-
zično urejali in markirali poti in tiste, ki so urejali dokumentacijo. 
Tako je nastala registrirana planinska pot okoli Dobrne »od Mi-
klavža do Miklavža« s postojankami in oznakami našega društva 
- planinski klobuk.  
A gospod Horjak je imel še eno željo – da bi Dobrna imela tudi 
plezalno steno! Spet je znal motivirati ljudi, saj je on samo rekel 
in vsi smo vedeli, kaj nam je storiti. Delati in biti z njim v gorah je 
bilo vedno nepopisno veselje. Tako je nastala plezalna stena na 
Žeblarjevi peči v Klancu, ki sedaj nudi Dobrčanom lep razgled 
in mladim prvi stik s skalami, plezanjem in varovanjem v gorah.  
Le kako bi lahko dobrnski planinci pozabili nanj ob njegovem 
jubileju. Razmišljali smo, kako in s čim bi lahko razveselili naše-
ga Franca Horjaka. Sedanji predsednici planinskega društva, Ani 

Franc Horjak – 90 let 

Žužek,se utrne ideja – FOTOKNJIGA s slikami iz skupnih izletov 
PD Dobrna (avtorica foto knjige). Resnično jo je bil vesel.
Člani planinskega društva Dobrna smo gospoda Horjaka obi-
skali, obdarovali in mu zaželeli še na mnoga leta. Iz fotografije 
pa lahko vidite prešerno vzdušje s slavljencem. 
In njegovo zadnje vprašanje je bilo, ko smo odhajali, kdaj in kam 
spet gremo skupaj na pohod?

Zapisala: Breda Verbovšek,

fotografija: Verica Horjak – Kravos 
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9. novembra je skupino planincev PD Dobrna naš član, planinski 
vodnik Anže Djordjević, popeljal na 33. tradicionalno popotova-
nje po Levstikovi poti od Litije do Čateža.

Jutranji prevoz v močnem dežju, ki nas je spremljal vse do Litije, 
ni obetal lepega vremena na pohodu. Vendar pregovor pravi, 
da pogumne sreča čaka in res nas je. Po registraciji in nekaj 
ovinkih navzgor nas je pozdravilo jesensko sonce, ki je pozlatilo 
čudovite jesenske barve na gričih. Pogledi in občutki so se raz-
jasnili in mi smo veselo zakorakali na sicer blatno, a zelo dobro 

označeno 22 km dolgo pot, ki je bila še dodatno popestrena 
s posameznimi odlomki iz Levstikovega romana. Tako smo se 
skupina 9 planincev z 1 planinko iz PD Vitanje vključili v poho-
dniško procesijo skoraj 10.000 pohodnikov. 

Vzdušje na poti in ob njej pa je tisto, kar daje poleg »blata« 
čarobnost tej poti. Domačini ta dan živijo za pohodnike, po-
strežejo s pijačo, jedačo, diši po pečenem kostanju in kuhanih 
klobasah ter med bregovi odmeva glas harmonike in domače 
slovenske pesmi. In na koncu poti v Čatežu pravo romarsko sre-
čanje pohodnikov iz vseh koncev Slovenije ob živi glasbi, do-
bremu cvičku in stojnicami z lokalnimi dobrotami in izdelki. 
Veseli in dobre volje smo v večernih urah prispeli nazaj na Do-
brno. Srečni, da smo pot prehodili, da nam je vreme služilo, da 
smo poskušali njihove dobrote in da nas je varno prevažal vo-
znik Vinko. 

Zapisala: Breda Verbovšek, 

sike: Jana Škoflek, splet
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Na skrajnem jugovzhodu Slovenije,  med hribovitimi Gorjanci, 
divje gozdnatim Kočevskim Rogom ter med slikovitimi vinogra-
di in reko Kolpo je skrit svet drugačnih doživetij.

Bela krajina – Krašnji vrh Iz Metlike smo se povzpeli na Krašnji 
vrh, kjer so člani PD Metlika postavili 
17 m visok razgledni stolp, s katerega 
segajo razgledi vse do čarovniškega 
Kleka na Hrvaškem.

Vračali pa smo se po gozdnih poteh 
skozi belokranjske steljnike, mimo sa-
njavih brez do romarskega komple-
ksa Tri Fare in nazaj do Metlike. 
Doživljali smo nepozabna srečanja z 
domačini, ki zaradi številnih migran-
tov stežka odprejo vrata neznancu,  
na koncu pa še prijazen pozdrav 
predsednika PD Metlika. Zares nepo-
zabno. 

Zapisala Irena Žagavec

Spoštovane občanke in občani

Bliža se čas božičnih in novoletnih praznikov, ki naznanjajo, da 
se leto počasi  dokončno poslavlja. To je tudi čas, ko se ozremo 
nazaj in ugotavljamo, kako uspešni smo bili v iztekajočem se 
letu. Kot v preteklih letih vas tudi tokrat še zadnjič v občin-
skem glasilu Dobrčan želimo na kratko seznaniti z opravljenim 
delom in aktivnostmi društva v zadnjem obdobju. Osnovne 
naloge in cilji delovanja gasilskega društva v kraju se ne spre-
minjajo in so v celoti usmerjene v izvajanje preventivnih in 
drugih operativnih nalog v zvezi z varstvom pred požarom, 
varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in 
reševanjem na območju Občine Dobrna. V tem obdobju smo 
veliko časa in aktivnosti namenili predvsem raznim tekmova-
njem, ki so jih organizirala sosednja društva, GZ Vojnik-Dobrna 
in regijskemu tekmovanju. Poseben poudarek v društvu daje-
mo tudi izobraževanju in usposabljanju naših članov na raznih 
tečajih, kjer pridobivajo dodatna znanja in prakso na področju 
gasilstva.V društvu smo v okviru danih možnosti nabavili tudi 
nekaj osebne zaščitne opreme in druge tehnične opreme, s 
katero moramo zagotavljati ustrezno osebno opremljenost 
gasilcev in tehnično opremljenost društva.

V zadnjem obdobju, še zlasti pa v mesecu oktobru – mesecu 
požarne varnosti in mesecu novembru, je bilo zaznati nekaj 

Pregled aktivnosti v PGD Dobrna
več aktivnosti gasilcev. Organizirani sta bili dve požarni vaji, 
vaja evakuacije in vaja tehničnega reševanja. Osnovni namen 
teh vaj je pridobivanje praktičnih izkušenj in dodatnih znanj, 
ki so še kako potrebne v primeru zahtevnejše intervencije. V 
osnovi so takšne vaje namenjene vsem tistim gasilkam in ga-
silcem, ki med letom opravijo tečaj za operativnega gasilca, 
seveda pa so koristne tudi za vse ostale bolj izkušene gasilce. 
Vsaka vaja je zgodba zase, zato nam nudi veliko pokazateljev o 
usposobljenosti in pripravljenosti na takšne in drugačne situ-
acije, predvsem pa nam omogoča odpravljanje ugotovljenih 
pomanjkljivosti in izboljšanje sedanjega stanja. 

Ob zaključku leta lahko s ponosom ugotovimo, da je bilo tudi 
leto 2019 za gasilce zelo uspešno, o čemer pričajo tudi naši 
članki, ki ste jih lahko tekoče spremljali v Dobrčanu.  Vseskozi 
smo se trudili uresničevati zastavljene naloge in cilje in to nam 
je z ogromno aktivnosti in uspešno opravljenega dela v veliki 
meri tudi uspelo. Pri tem velja še posebej poudariti, da je to-
kratno leto minilo dokaj mirno, za kar gre zahvala tudi vsem 
vam, spoštovane občanke in občani, ki dokazujete, da ste na 
področju požarne varnosti dovolj ozaveščeni, da znate ravnati 
preventivno in tako naj ostane tudi v bodoče.     

Do konca leta nam ostaja še nekaj nalog in aktivnosti, ki pa jih 
bomo s skupnimi močmi tudi tokrat zagotovo uspeli realizirali.
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Kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so obeležili delo-
vanja društva v zadnjem obdobju: 
 16. 9. 2019 – je bil za skupino zaposlenih v Termah Dobrna 

izveden prikaz uporabe in gašenja z gasilnim aparatom. Vsi 
sodelujoči so opravili tudi praktični preizkus. 

	22. 9. 2018 – je na gasilskem ribniku v Lokovini potekalo 
tradicionalno odprto tekmovanje za ribiškega carja. Letošnji 
zmagovalec tekmovanja »Ribiški car«, je postal Martin Adi 
KOZOVINC, ki je hkrati prejel tudi prehodni pokal. Drugo in 
tretje mesto sta na tekmovanju osvojila tekmovalca iz Sa-
vinjske doline. Vsem sodelujočim tekmovalcem se zahvalju-
jemo za udeležbo in čestitamo za dosežene rezultate.  

 5. 10. 2019 – ob 13.58  je na poziv regijskega centra za 
obveščanje skupina gasilcev z avtomatskim eksternim de-
fibrilatorjem (AED) na naslovu Dobrna 28 nudila pomoč pri 
temeljnem postopku oživljanja.

 13. 10. 2019 – je v Vojniku potekalo tekmovanje GZ Vojnik-
-Dobrna v vseh starostnih kategorijah. Naše ekipe so dose-
gle naslednje rezultate: pionirji, pionirke, mladinci, mladinke, 
člani A in člani B 2. mesto, druga ekipa člani B 3. mesto, čla-
nice A 4. mesto in starejši gasilci 1. mesto. Ekipe, ki so osvojile 
eno od prvih treh mest so se uvrstile na regijsko tekmova-
nje. Vsem ekipam, mentorjem, desetarjem in inštruktorjem 
gre zahvala in čestitke za dosežene izjemne rezultate. 
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 16. 10. 2019 – ob 08.52  je na poziv regijskega centra za 
obveščanje skupina gasilcev z avtomatskim eksternim defi-
brilatorjem (AED) na naslovu Dobrna 9 c nudila pomoč pri 
temeljnem postopku oživljanja. 

 19. 10. 2019 – je v Slovenskih Konjicah potekalo regijsko 
gasilsko tekmovanje za gasilsko mladino. V zelo močni in 
številčni konkurenci se nobeni od ekip ni uspelo uvrstiti na 
državno prvenstvo. Kljub temu pa si vse ekipe zaslužijo po-
hvale in čestitke za vloženi čas in trud v pripravah  na to 
tekmovanje in na vsa predhodna tekmovanja. 

  20. 10. 2019 – je v Slovenskih Konjicah potekalo regijsko ga-
silsko tekmovanje za člane, članice in starejše gasilce. Tudi v 
teh kategorijah se ni nobeni od ekip uspelo uvrstiti na na-
daljnje državno prvenstvo. Tudi te ekipe zaslužijo vse pohva-
le in čestitke za njihov trud in prizadevanje.

  23. 10. 2019 – je bila v okviru meseca požarne varnosti iz-
vedena vaja evakuacije v objektu Vrtec Dobrna. Vaja z na-
šimi najmlajšimi občani je bila nadvse zanimiva in prisrčna. 
Odlično pa so svoje delo opravili tudi vsi zaposleni v vrtcu. 
Z velikim zanimanjem so si naši najmlajši ogledali gasilsko 
opremo, preizkusili gašenje z vodnim curkom, najbolj pogu-
mni pa so poizkusili tudi gasilsko čelado. Kot kaže, se nam ni 
potrebno bati za naše naslednike.  

 27. 10. 2019 – je v Socki na graščini potekala občinska ga-
silska vaja GZ Vojnik-Dobrna, na kateri so sodelovala vsa 
društva iz zveze: PGD Socka kot gostitelj, PGD Frankolovo, 
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PGD Vojnik, PGD Nova Cerkev, PGD Lemberg in PGD Dobr-
na. Sodelovali so tudi kinologi in tečajniki bolničarji, ki so po 
končani vaji prejeli še značko za specialnost bolničar. Vaja 
je bila zelo poučna, saj so v njej sodelovale praktično vse 
specialnosti, ki se zahtevajo v gasilstvu.

 31. 10. 2019 – je bila izvedena še ena požarna vaja v Lem-
bergu, na kateri so sodelovala društva iz Lemberga, Socke 
in Dobrne. Takšne skupne vaje so zelo pomembne, saj nas 
povezujejo in na nek način pripravljajo na morebitna resna 
posredovanja na našem področju.

 2. 11. 2019  – je bila v okviru aktivnosti v mesecu požarne 
varnosti organizirana še tretja vaja, ki pa je bila osredotoče-
na predvsem na področje tehničnega reševanja. To je bila 
tudi priložnost, da  osvežimo  znanje in preizkusimo gasilsko 
opremo, ki jo uporabljamo v ta namen.   
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 9. 11. 2019 – smo v sodelovanju z ansamblom Klateži, ki 

so predstavljali tudi del ocenjevalne komisije, organizirali in 
izvedli prireditev Martinov godec. Prireditev je bila name-
njena tekmovanju harmonikarjev na diatonični harmoniki 
v različnih starostnih skupinah. Tekmovanja se je udeležilo 
skupaj 24 harmonikarjev. Zmagovalci po posameznih staro-
stnih skupinah so prejeli simbolične nagrade, podeljene so 
bile tudi nagrade občinstva. 

 13. 11. 2019 – so bile ekipi starejših gasilk razdeljene nove 
gasilske delovne obleke, ki jih bodo ponosno uporabljale na 
vajah, tekmovanjih in drugih gasilskih dogodkih. 

 9. 11. 2019 – je skupina gasilcev izvajala požarno stražo na 
martinovanju pred hotelom VITA.

 19. 11. 2019 – je naš član Darko KOROŠEC praznoval okrogli 
jubilej, 60. rojstni dan. Iskrene čestitke in vse najboljše ti vo-
ščimo še enkrat, prav posebej pa skupina veterank, s kateri-
mi si preživel veliko lepih trenutkov. 

 21. 11. 2019 – je bilo na Dobrni organizirano srečanje vod-
stva gasilskih zvez celotne celjske regije. Srečanja se je ude-
ležilo 40 gasilk in gasilcev. Sprejeli smo jih pred gasilskim 
domom, nato so si ogledali Hišo kulturne dediščine, zbirka 
Polenek in se kasneje vrnili  v gasilski dom, kjer so zaključili 
obisk in srečanje. 
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 23. in 24.11. 2019 – je v Zrečah potekal dvodnevni posvet 
za predsednice komisij za članice – gasilke v gasilskih zve-
zah. Posveta sta se udeležili tudi dve naši članici, Stanka RE-
PAS in Albina REBERNIK.

Toliko naj bo dovolj o pomembnejših aktivnostih in opravlje-
nem delu članstva PGD Dobrna v zadnjem obdobju. Do konca 
leta nas čaka še nekaj nalog, ki pa jih bomo z nekaj dobre volje 
in medsebojne pomoči zagotovo tudi uresničili. 
Spoštovane občanke in občani, tudi letos vas bodo v mesecu 
decembru obiskali naši člani in vam ob obisku izročili gasilski 
koledar za leto 2020. Kot je to že navada, pa vam bodo ob obi-
sku in stisku rok izrekli tudi voščilo z lepimi željami. Gasilci se 
vam zahvaljujemo za vsak vaš prispevek, ki ste ga in ga boste 
namenili gasilskemu društvu kot pomoč pri nadaljnjem uspe-
šnem delovanju društva. Zbrana sredstva bomo namensko po-
rabili za izvajanje osnovne dejavnosti društva, za večjo varnost 
v kraju in za nadaljnji razvoj gasilstva na Dobrni. Del sredstev 
želimo nameniti tudi za izvedbo prireditve, ki jo načrtujemo v 
naslednjem letu, ko društvo praznuje 145 let svojega delovanja. 
HVALA ZA VAŠ PRISPEVEK!    

Pred nami je le še mesec december, ki je vedno poln pričako-
vanj, zato gasilci želimo vsem, da bi ga preživeli čim bolj lepo. 
 
Članstvu PGD Dobrna, vsem občankam in občanom voščimo
doživete božične praznike ter srečno, zdravo, uspešno in varno 
novo leto 2020

Na pomoč!
Tajnik PGD Dobrna:

Stanislav Pečnik

Spoštovane članice in člani, kot lahko sami vidite, se zelo hitro 
bližamo koncu leta, zato bi vam rad opisal nekaj dogodkov, ki 
spremljajo delo našega društva.
Od meseca oktobra redno vsak ponedeljek od 18. do 19. ure 
poteka rekreativna telovadba v telovadnici OŠ Dobrna. Kar lepo 

DU Dobrna – Pregled aktivnosti društva december 2019
število se vas udeležuje, predvsem ženske, zato vas, spoštovani 
gospodje, vabim, da se nam pridružite, zagotovo bo še bolj zani-
mivo in lepše, saj tudi nam moškim razgibavanje in strokovno vo-
dene vaje lahko koristijo, še zlasti v tem umirjenem zimskem času.

Z mesecem novembrom smo ob sredah pričeli z družabnimi 
uricami, ki potekajo v društvenih prostorih kulturnega doma od 
16. do 19. ure. Kar nekaj se jih udeležuje,  bi pa želeli, da bi vas 
prihajalo še več, saj druženje in klepet ter razne igre zelo lepo 
popestrijo turobne zimske večere. Pod vodstvom gospe Brigi-
te KRAJNC se izvajajo tudi razna ročna dela. V tem času so že 
naredili okraske za novoletno smrečico, ki jo bomo postavili in 
okrasili na stopnišču pod cerkvijo. Pa tudi marsikaj izvirnega pri-
de izpod prstov pridnih in spretnih rok. Te izdelke bomo drugo 
leto s ponosom razstavili na naši razstavi, zato vabljeni tudi k 
tem aktivnostim.   
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Zdravstvena delavnica se počasi bliža koncu in bo zaključena 
v petek, 20. decembra. Hvala medicinskemu osebju, gospema 
Urškama in ge. Maji, ki so tako strokovno vodile to delavnico ter 
nas usmerjale in poučevale, kako pomembna je zdrava in redna 
prehrana, predvsem pa tudi telovadba in gibanje. Hvala vsem 
trem za njihov trud in strokovnost, hvala tudi ZTŠK, ge. Mariji 
ŠVENT, za nudenje prostorov, v katerih je potekala delavnica.   
Zelo lepo nam je uspel izlet z martinovanjem. 19. novembra 
smo se podali z avtobusom proti Slovenskim goricam v kraj 
Sladki Vrh, kjer smo imeli malico iz prtljažnika, po malici pa nam 

je lokalni vodič predstavil tamkajšnja društva. Ta so prikazala 
svoje dejavnosti in izdelke, ki jih sami pripravljajo iz zelišč, v če-
belarstvu in raznih drugih ročnih dejavnostih.  Od tam nas je 
pot vodila do splava na reki Muri, ki smo si ga lahko le ogledali, z 
njim se zaradi narasle in deroče reke Mure nismo mogli zapeljati 
čez Muro. Podali smo se čez mejo v Avstrijo, kjer smo si ogledali 
tudi zelo zanimivo zgradbo -  gasilski dom v obliki gasilskega 
vozila. Popoldne smo na turistični kmetiji - Vina Kauran zaključili 
z Martinovim kosilom in dobro kapljico. Tudi zaplesali smo ob 
glasbi našega in njihovega harmonikaša, seveda pa tudi petja ni 
manjkalo, saj so bili z nami Veseli vižarji. Gospodar nas je povabil 
v klet, kjer smo degustirali njihovo vino in se prijetno nasmejali 
pripovedovanju njegovih šal. Polni dobre volje in odlično raz-
položeni smo se v poznih večernih urah vrnili  na Dobrno. Hvala 
gospema Marjani AUBREHT in Ivici ŽERJAV za zelo lepo pripra-
vljen in organiziran izlet ter g. Stanku CVIKLU za veselo vzdušje 
ob zvokih njegove harmonike.  

Obiskali smo naše drage jubilante: go. Valerijo MASTNAK, go. 
Štefko ŠVENT, go. Martino BRAČIČ in go. Betko ARLIČ, ki so sla-
vile svoj 80. rojstni dan. V torek 8. oktobra pa smo se podali 
v dom upokojencev v Vojnik, kjer je gospa Frančiška MEMON 
slavila svojih častitljivih 92 let. 
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Tudi vse ostale naše krajane v tem domu smo z veseljem obiskali 
in jih razveselili s šopkom rož ter jim izrekli lepe želje, da bi jim še 
mnogo let služilo zdravje, sreča in vse dobro. Z vsakim posebej 
je bilo prijetno poklepetati in z njimi deliti veliko veselje. 

Dejavnost balinarske in kegljaške sekcije 
(jesen 2019)
Leto se izteka, s tem pa tudi dejavnost balinarske in kegljaške 
sekcije. Hvaležni ugodnim vremenskim razmeram smo tudi le-
tos bili aktivni še v mesecu novembru. 

V tekmovalnem programu smo opravili vsa načrtovana tekmo-
vanja. Bilo jih je kar precej. Odprto prvenstvo v kegljanju in bali-
nanju v času prireditve »Noč pod kostanji« pa smo nadomestili 
s prvenstvom članic in članov v obeh disciplinah. Najboljši tek-
movalci so se medsebojno pomerili v finalnem delu, ki smo ga 
opravili ob zaključku tekmovalne sezone. Kot običajno bomo 

razglasitev rezultatov tega tekmovanja opravili na družabnem 
srečanju članstva  sekcij ob zaključku leta. Z veseljem objavlja-
mo, da smo v tem obdobju, ob urejanju razsvetljave v parku, 
osvetlili tudi prostor ob orodni utici in delu balinišča. Ta osvetli-
tev bo prispevala k večji varnosti tega objekta, kar je ob aktiv-
nostih nepridipravov še kako koristno. Vsem, ki so zaslužni za 
to pridobitev, še posej pa našemu predsedniku društva, Branku 
DOBOVIČNIKU, se iskreno zahvaljujemo. 
V letu, ki prihaja, vam želimo, da bi bili srečni, predvsem pa zdra-
vi. Vedite pa, da primerna športna aktivnost še kako krepi zdrav-
je. Veselilo nas bo, če boste v balinanju in kegljanju prepoznali 
koristnost za zdravje in se nam čimprej pridružili.

Anton Drev 

Tudi strelska sekcija je aktivno opravila 
svoje delo
V zadnjem je obdobju sodelovala na raznih tekmovanjih, ki so 
jih organizirala društva upokojencev, s katerimi zelo dobro so-
delujemo zadnjih nekaj let. Do konca tega leta se bomo ude-
ležili še nekaterih tekmovanj, med drugim tudi tistega, ki ga 
vsako leto ob novem letu organizira domače gasilsko društvo. V 
mesecu novembru smo ponovno pričeli z vajami v streljanju z 
zračno puško, ki poteka ob četrtkih dvakrat mesečno v prosto-
rih gasilskega doma. Želimo si, da se nam še kdo pridruži, kajti 
poleg tekmovalnosti je za nas najbolj pomembno druženje, še 
zlasti pa čim bolj aktivno preživljanje prostega časa. Vsem strel-
cem, ki ste sodelovali na različnih tekmovanjih kot tudi tistim, 
ki streljanje jemljete zgolj kot rekreacijo, gre velika zahvala za 
dosežene dobre rezultate v tem letu. Naj vas še naprej spremlja 
oster pogled in mirna roka, v novem letu pa čim več zdravja, 
sreče in vsega dobrega.

 Ivan Kristan 
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Veseli Vižarji so imeli precej pestro obdobje
Mislim da je prav, da se v času, ko se  to leto hitro umika nove-
mu, napravimo inventuro in pogledamo, kaj  je bilo narejeno v 
preteklem obdobju.
Mineva dve leti, odkar smo se prvič sestali, in sicer ravno na 
praznik Treh kraljev. Takrat smo si dopovedovali, da se bomo le 
družili, pa tudi ob kozarčku vinca kakšno »urezali«.
Po dveh mesecih smo že imeli svoj prvi nastop. Po prepričeva-
nju predsednika društva smo prvič nastopili na občnem zboru 
DU Dobrna.

Od takrat pa vključno do meseca novembra 2019 smo imeli kar 
33 javnih nastopov, dva nastopa pa bomo opravili še do konca 
letošnjega leta. Da nam je to uspelo, gre predvsem zahvala di-
scipliniranim pevcem in našemu harmonikarju »Kamšakovemu  
Stanču«. Nismo pozabili naših dobrih donatorjev, ki jim gre veli-
ka zahvala, g. Dragu PIRHU za podarjene majice, Občini Dobrna 
in županu, g. Martinu BRECLU ter našemu članu Veselih vižarjev, 
gospodu župniku Milanu STRMŠKU, ki nam omogoča prostor 
za pevske vaje, ponudi pa nam tudi dobro kapljico. Ne bomo 
pozabili naših žena za vse dobrote, ki so jih pripravile in ostalih 
dobrih ljudi. 
Da vse skupaj dobro deluje, ima največ zaslug naš zelo priza-
devni predsednik DU Dobrna, g. Branko Dobovičnik.
Spoštovani Dobrnčani, vabimo vas v našo družbo 27. decem-
bra na blagoslov vina dobrnskih  vinogradnikov, 28. decembra v 
center Dobrne, kjer bo veliko glasbe in petja, ter na novega leta 
dan ob 14. uri, da si voščimo SREČNO NOVO LETO 2020. Želimo 
si srečanja z vami, da skupaj s pesmijo stopimo v novo leto 2020. 

Marko Švent

 
Projekt starejši za starejše
Prostovoljci projekta imamo redne stike z našimi starejšimi in bol-
nimi občani. Večkrat jih obiščemo, se z njimi družimo in jim nu-
dimo kakšno drobno pomoč. Vsako leto se nam pridružijo novi 
občani, ki dopolnijo 69 let ali več. Ob prvem obisku izpolnimo 
anketni list – vprašalnik pri vseh tistih, ki to želijo. Na ta način smo 

DOGODKI

seznanjeni s potrebami po pomoči, v kolikor jo kdo potrebuje. 
Bliža se praznični čas, ko bodo obiski in kakšna skromna pomoč 
še toliko bolj zaželeni in dobrodošli, saj marsikomu polepša pra-
znične dneve. Prostovoljcem, ki smo vključeni v projekt srečanja 
in druženja, tudi veliko pomenijo. Vsako leto imamo poleg rednih 
srečanj in posvetov koordinatorjev tudi razna izobraževanja. Le-
tos je bilo takšno izobraževanje v Škofji vasi na temo zgodovina 
prostovoljstva, prostovoljci v luči programa, zadolžitve in naloge 
prostovoljcev, kje so meje delovanja prostovoljstva. Vsem prosto-
voljkam in prostovoljcem se iskreno zahvaljujem za vašo dobro-
srčnost, čas in pripravljenost pomagati našim občanom. 
Skupaj z Občino Dobrna smo pripravili manjša priložnostna da-
rila za naše občane starejše nad 80 let. Z vso pozornostjo jih 
bomo skupaj s poverjeniki obiskali na njihovih domovih, v do-
movih za ostarele in drugih ustanovah ter jim zaželeli zdravja, 
sreče v prihajajočem letu. Upam in verjamem, da jim bomo na 
ta način vsaj malo polepšali prihajajoče praznike. 
Tudi letos bomo organizirali silvestrovanje v kavarni hotela Vita 
in se tako  v prijetni družbi poslovili od starega leta. Silvestrova-
nje bo v petek, 20. decembra, ob 18. uri v avli hotela Vita. Lepo 
vabljeni na zadnjo letošnjo prireditev. 

Obnovitveni tečaj tujega jezika nemščine smo organizirali sku-
paj z društvom za vseživljenjsko učenje in se bo pričel 10. janu-
arja 2020 ob 16. uri, trajal pa bo približno 30 ur. Lepo vabljeni 
tudi na področju te dejavnosti. Hvala g. Alešu ŠTEPIHARJU, ki 
nam v veliki meri omogoča to izobraževanje.
Spoštovane članice in člani DU Dobrna, za vso vaše sodelovanje 
in pomoč pri uresničevanju načrtovanih društvenih nalog v letu 
2019, se vam vsem in vsakemu posebej iskreno zahvaljujem.
Spoštovane upokojenke upokojenci, cenjene občanke, občani 
Občine Dobrna, dovolite mi, da vam v imenu Društva upoko-
jencev Dobrna in v svojem imenu zaželim obilo trdnega zdrav-
ja, sreče in veselja v prihajajočem letu, naj se vam izpolnijo vse 
skrite želje in da bi še naprej delili vse dobro skupaj s svojimi 
najdražjimi.   

Predsednik DU Dobrna,

  Branko Dobovičnik,

fotografije: S. Pečnik, E. Dobovičnik, Nikos
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TSK Lima združuje navdušene entuziaste frišnega snega - pršiča, 
ljubitelje narave in naravnega gibanja ter blažje odvisnike eks-
tremnih frekvenc srca. V preteklem letu se nas je nekaj zbralo na 
pobudo najbolj angažiranega Roberta Pritržnika, ki je letos pre-
vzel tudi vlogo načelnika Komisije za gorske športe ter postal 
selektor slovenske turnosmučarske reprezentance.

Druži nas želja po skupnem treniranju, sopihanju na tekmova-
njih in deljenju otroškega veselja, ki ga doživljamo ob turnem 
smučanju (t.j. hoja in smučanje po naravnem terenu), pri teku 
na smučeh in pri gorskih tekih. Klub smo poimenovali po žal 
preminulem prijatelju Marku Lihtenekerju. Njegova žena Marja-
na je naša glavna sponzorka. Ve se, da brez financ težko izpelješ 
toliko ciljev, kot smo si jih zastavili, zato smo ji za začetno vnemo 
še kako hvaležni. Sponzorira nas tudi Občina Dobrna, ki nam je 
dodelila sredstva, s katerimi lahko izvajamo redne treninge ob 
sredah in vikendih, da smo lahko organizirali dogodke, kot so 
Memorial celjskih reševalcev, Trail po obronkih Občine Dobrna 
ter namenili nekaj sredstev v izobraževanja s področja teka na 
smučeh in turnega smučanja. Iskrena hvala!
Člani prihajamo z vseh vetrov, tudi iz sosednjih občin so. Veseli 
pa smo vsakogar, ki na novo prikaplja. Snega ne čakamo, saj ves 
čas treniramo. Smo ga pa veseli, saj to pomeni, da pred kida-
njem iz kleti hitrostno vlečemo smuči, pse in lavinsko opremo. 
Razmere vedno so, se pa čuvamo. Ker ti športi zahtevajo veliko 
vztrajnosti, trme, da je joj, in fizične moči, si lahko predstavljate, 
da se kar tako ne damo. Za to moramo ob koncu našteti nekaj 
vidnejših rezultatov s tekem po Sloveniji ter se pohvaliti, da so 
med nami tudi zares zelo mladi in izjemni. To pa je dandanes 
redkost, ko vidiš nekoga teči sredi neugodnih vremenskih po-
gojev v ta hud klanec na Dobrni, ko žene smuči ob robu ureje-
ne smučarske proge, medtem ko se večina pelje z žičnico ali z 

Skoraj frišna – Turnosmučarski klub Lima
nasmehom na obrazu riše sledi v frišno nametanem snegu, pa 
še ni star, da bi mu rekli, da je polnoleten oz. star in nor. Čestitke 
Maj, Jon in Bor! 

Rezultati iz zimskih tekem: 
• 26. 1. 2019 sta 1. mesto med mladinci dosegla Maj Pritržnik in 

Luka Strupi (TSK Olimpik) in 2. mesto med veterani za Mateja 
Špeha in Borisa Stropnika, Robert Pritržnik in Aljaž Kolar pa 
sta postala na tej tekmi državna prvaka tradicionalnega Me-
moriala Luke Karničarja in Rada Markiča na Jezerskem, 

• 9. 2. 2019 je naslov državne prvakinje osvojila Katarina Pritr-
žnik ter prav tako Maj Pritržnik na tekmi Zvoh Night Attack,

• 3. 3. 2019 je 2. mesto osvojil Maj Pritržnik na Zelenica Ski Raidu,
• 24. 3. 2019 je 1. mesto zasedel Boštjan Štiglic, 2. mesto Maj 

Pritržnik, 3. mesto Robert Pritržnik na 24. Memorialu celjskih 
gorskih reševalcev, katerega soorganizatorji smo bili tudi čla-
ni TSK Lima.

V skupnem seštevku za slovenski pokal v turnem smučanju smo 
člani TSK Lima dominirali praktično v vseh kategorijah, in sicer:
• med mladinci je Maj Pritržnik zmagal,
• med članicami je Katarina Pritržnik dosegla 2. mesto,
• med člani je Aljaž Kolar dosegel 2. mesto, Robert Pritržnik pa 

3. mesto,
• med člani 45+ pa je Boštjan Štiglic zasedel 3. mesto

Rezultati z letnih tekem:
• 30. 3. 2019 je 2. mesto dosegel Maj Pritržnik na gorskem teku 

za slovenski pokal na Sv. Primož,
• 4. 5. 2019 je 3. mesto dosegel Aljaž Kolar na Šentjurskem 

vzponu na Krvavico,
• 12. 5. 2019 je 3. mesto dosegel Aljaž Kolar in 4. mesto Robert 

Pritržnik na vzponu na Kotečnik,
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• 2. 6. 2019 je 1. mesto dosegel Maj Pritržnik in 1. mesto prav 
tako članica Katarina Pritržnik na 24. teku na Ratitovec,

• 7. 10. 2019 je 1. mesto dosegel Aljaž Kolar in 2. mesto Maj 
Pritržnik na gorskem kronometru na Bukovco,

• 12. 10. 2019 so si 9 kilogramov Gorenjke z lešniki prislužili bra-
tje Pritržnik ( Bor, Jon in Maj ) z odličnimi časi na 40. teku na 
Šmarno goro in zasedli 1., 2. in 5. mesto.

Dejavni nismo samo doma, ampak tudi v tujini. Maj Pritržnik je 
sodeloval na svetovnem prvenstvu v turnem smučanju v Švici-
-Villars 2019 in dosegel izvrstne rezultate v več disciplinah. Tudi 
Aljaž Kolar in Robert Pritržnik sta se spogledovala s sotekmoval-
ci preko meje in se udeležila Sella Ronde.
 
Povabimo vas med nas. Zakaj se ne bi preizkusili v teh ne tako 

popularnih športnih disciplinah, ki so zelo povezane z naravnim 
gibanjem, ki ga vsi zmoremo?
Udeležite se lahko rednih treningov ob sredah zvečer in med 
vikendi po dogovoru. Prijavite se lahko pri Robertu: 041 772 135.
Vabimo vas tudi na načrtovane ture v prihajajoči zimi: Zirbiztz-
kogel, Pokljuka, Kalški greben, Triglavska magistrala in Ankogel.
V soboto, 21.decembra 2019 organiziramo Dan turnega smu-
čanja na Celjski koči, kjer bomo s PZS in Celjsko kočo izvedli 
Državno prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju – šprinti, 
imeli brezplačno testiranje turnosmučarske opreme na progi za 
vse obiskovalce, prikazali reševanje zasutega v snežnem plazu 
ter vas naučili iskanja zasutega z lavinsko žolno.

Se vidimo? Dobrodošli!           
 Polona Kuzman
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saj smo jo odigrali ravno v soboto,  23. 11. 2019, ki je hkrati seve-
da tudi državni praznik generala Rudolfa Maistra. Tekma  je bila 
že šesta po vrsti,  tokrat je bila boljša vinskogorska ekipa, ki je 
zmagala s 101:81. 
Skupni rezultat je tako poravnan na »pomirjujočih« 3:3 v zma-
gah. Moram pa povedati, da je bilo nad našo idejo navdušeno 
»Šaleško društvo GENERAL MAISTER« iz Velenja, ki je z veseljem 
prevzelo pokroviteljstvo nad »dogodkom« ter poskrbelo za 
promocijo, jedačo in pijačo ob koncu tekme. Čeprav se časi in 
razmišljanje ljudi z leti precej spreminja, upam, da nas bo gene-
ral Maister povezoval tudi v bodoče,  da bomo odigrali še mno-
go tekem, ki so sočasno lepa priložnost, da se prijatelji znova 
srečamo na in ob parketu ter v podaljških rečemo še »kakšno 
več« (smeh)…

Tomaž Kumer

DOGODKI

V slovenski zgodovini se ni zgodilo pogosto, da bi dejanje ene-
ga samega moža našega rodu tako odločilno vplivalo na naro-
dovo zgodovino in njegovo usodo. Eden izmed takšnih velika-
nov našega ljudstva je bil vsekakor general Rudolf Maister, ki je s 
svojo kremenitostjo, karakternimi značilnostmi ter vizionarskim 
pogledom poskrbel, da je ob koncu 1. sv. vojne slovenski narod 
vsaj deloma dobil svoje ozemeljsko zadoščenje. Žal je bil, ne 
glede na svoje zgodovinsko dejanje, zaradi takšnih ali drugačni 
razlogov po krivici dolga leta pozabljen in zapostavljen. K sreči 
pa se slovenska javnost v zadnjih letih vendarle in hkrati vedno 
bolj zaveda veličine in pomena njegovega dejanja, saj je bilo to 
tudi z vojaškega vidika dejanje brez primera v naši preteklosti! 
Da mu je država Slovenija namenila dan spomina nanj v obliki 
državnega praznika, je najmanj, kar je bilo  pričakovati na tej 
ravni. Prav tako pa smo se mu v znak hvaležnosti in spoštovanja 
do njegovega dejanja ter njega samega želeli oddolžiti ljubitelji 
košarke iz Vinske Gore in Dobrne. Zato smo se leta 2014 odločili, 
da proti koncu vsakega leta enkrat odigramo prijateljsko košar-
karsko tekmo, ki bo primarno posvečena ohranjanju spomina 
na tega velikana slovenskega naroda. Hkrati pa je to vsekakor 
zelo lepa priložnost za ohranjanje naših prijateljskih vezi, gojitev 
tradicije ter sočasno primerna priložnost za družabni dogodek 
prijateljev iz sosednjih krajev. 
Preteklo leto je bila boljša ekipa iz Dobrne (100:93) in bi zato 
posledično morala biti tekma letos na Dobrni, a smo se zaradi 
organizacijskih težav vseeno odločili, da jo znova odigramo v 
Vinski Gori. Datum tekme se nam je tokrat resnično »posrečil«, 

Tekma za prehodni pokal generala Rudolfa Maistra

Tekma VG-Dobrna za pokal G.R. Maistra, (23.11.2019), foto - Tomaž Kumer

Praznično vzdušje v Triglavu
November 2019 je bil za nas prav pose-
ben mesec. Obeležili smo 5. rojstni dan 
in pridobili novo kategorizacijo – 3*** 
Superior, na katero smo izredno ponosni. 
Vsako leto smo boljši in stremimo k temu, 
da vam nudimo le izredno kakovostne 
storitve.
 
V mesecu novembru smo se tudi mi ku-
linarično razvajali na Gorenjskem. Nova 
znanja in izkušnje smo pridobivali v Ra-
dovljici in Kamniku.  Nabrali smo si novih 
moči in sedaj smo že v popolni pripravlje-
nosti na praznični december. 
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Veseli december bo pri nas res vesel. Ob 
določenih terminih vas bomo razvajali 
tudi z glasbo v živo. Večere bodo glasbe-
no obarvali Duo Pozitiva, Duo Opala in 
Duo Sekund. Organizirate slavje za svoje 
najbližje? Mi imamo še nekaj prostih ter-
minov. Več informacij in rezervacije na 03 
780 11 32. 
Tudi letos organiziramo že tradicional-
no kulinarično silvestrovanje. Tokrat vas 
bodo naše kuharice pod vodstvom che-
finje Spomenke Žganec razvajale s 7-ho-
dnim silvestrskim menijem. Več o tem si 
lahko preberete na naši spletni strani ali 
pa nas kar obiščete. 

December je mesec obdarovanja. Prese-
netite svoje najdražje in jim podarite da-
rilni bon Triglav. V naši recepciji pa lahko 
najdete tudi drobne pozornosti za svoje 
prijatelje, znance in sodelavce. 
 
Kadar vas obiščejo sorodniki in potrebu-
jete namestitev, smo vam na voljo. Noči-
tev z zajtrkom v sodobno opremljeni sobi 
že od 40,00 € na osebo.

Vaše mnenje nam veliko pomeni. Sledite 
nam na Facebooku in Instagramu ter po-
dajte svoje mnenje na TripAdvisorju ali na 
Googlu. 

Helena Horvat
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Terme Dobrna 

TERME DOBRNA 
Razvajamo že od leta 1403 
  
December v naše domove prinaša vzdušje najlepšega časa v letu – časa bližine, hvaležnosti in obdarovanja. Z ugodnostmi in 
novostmi vas želimo obdarovati tudi v Termah Dobrna: 
 

- ob nakupu darilnega bona vam PODARIMO razvajanje v Alpha Oxy Spa kapsuli; 
- za urejen izgled vaših las bomo poskrbeli z barvanjem in fen frizuro za samo 29,00 EUR; 
- z novo ponudbo domačih dobrot bomo zadovoljili vaše brbončice v restavraciji May; 
- za vašo družbo, partnerje in prijatelje bomo pripravili zaključek leta, že od 15 EUR na osebo. 

 
 
OBDARITE IN BODITE OBDARJENI 
 
Ob nakupu darilnega bona Term Dobrna, v času od 23. 12. 2019 
do 5. 1. 2020, vam PODARIMO RAZVAJANJE V ALPHA OXY SPA 
KAPSULI, v vrednosti 40 EUR. 

Ponudba velja od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. 
 
NAKUP DARILNIH BONOV: recepcija hotela Vita (pritličje), 03 78 08 190, 
recepcija@terme-dobrna.si 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON ZA 
BREZPLAČNO ALPHA OXY SPA 
KAPSULO, ob nakupu darilnega 
bona Term Dobrna 
 
Kupon za brezplačno storitev Alpha Oxy Spa kapula, je veljaven ob nakupu 
darilnega bona iz ponudbe Term Dobrna, v času od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020, 
za koriščenje v masažno lepotnem centru La Vita Spa & Beauty. Kupon je ob 
koriščenju storitev potrebno skupaj z izdanim računom o nakupu darilnega 
bona, predložiti na recepciji masažno lepotnega centra La Vita Spa & Beauty. 
Kupona ni mogoče koristiti ob nakupu kozmetičnih in drugih izdelkov ter 
ostalih storitev iz ponudbe Term Dobrna. Ugodnosti se ne seštevajo. Izplačilo 
vrednosti bona v gotovino ni mogoče. Vljudno prosimo predhodno rezervacijo 
storitev, število terminov je omejeno. 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN RAZVAJANJA NA: 03 78 08 555, masažno 
- lepotni center La Vita Spa & Beauty 
 
 
 

ALPHA OXY SPA KAPSULA je 
kisikova kapsula, ki združuje 
skupek različnih postopkov, kjer 
se s pomočjo molekularnega in 
naravnega kisika, arom, vibro 
masaže, suhe savne z 
ionizirajočo paro, ter kromo 
terapije sprošča telo in obnavlja 
kožo. 
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UREJENI IN NEGOVANI LASJE 

Svojim lasem privoščite le najboljše - obiščite naš frizerski salon La Vita. 
 
V terminu od 8. 12. 2019 do 29. 2. 20202 vam nudimo 
BARVANJE LAS IN FEN FRIZURO za SAMO 29,00 EUR. 
(redna cena od 41,50 do 47,50 EUR) 
 
Ugodnost velja od 8. 12. 2019 do 29. 2. 2020, v frizerskem salonu 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. 
 
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN NA: 03 78 08 555, frizerski salon La Vita Spa & Beauty 
 

 

 

 

NOVO V PONUDBI: 
DOMAČE KULINARIČNE DOBROTE   
 
Vrnili smo se v kulinarično preteklost in obudili najboljše okuse, ki jih poznamo iz babičine kuhinje.  
 
Dodobra vas bomo v zimskih dneh pogreli z domačo gobovo in štajersko kislo juho. Za glavno jed boste lahko izbrali: 
- domačo pečenico s krompirjem, 
- krvavico z repo, 
- matevža z repo in domačimi ocvirki, 
- svinjsko pečenko s praženim krompirjem, 
- goveji golaž s polento, 
- piščančji zrezek v gobovi omaki, 
- sirove štruklje z drobtinami ali 
- ajdove žgance z ocvirki. 

 
Za najbolj hrabre jedce smo pripravili kilogram 
dunajskega svinjskega zrezka, ki smo ga poimenovali 
Dobrnski junak, saj bo tisti, ki ga poje, prejel NAGRADO: 
CELODNEVNO VSTOPNICO ZA KOPANJE V TERMALNIH 
BAZENIH. 

 
Z novo ponudbo vam bomo postregli od 15. decembra dalje v restavraciji in kavarni May, v pritličju hotela Vita. 
 
Restavracija in kavarna May (Hotel Vita, pritličje) 

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja: 7.00 – 22.00 
- petek in sobota: 7.00 – 24.00 

 
INFORMACIJE IN REZERVACIJE: Restavracija May, 03 78 08 162. 
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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 
 
 
 

 
 
 

AKUPUNKTURA - TERAPIJA BREZ 
STRANSKIH UČINKOV 

Akupunktura je terapija, ki je sestavni del 5000 let stare 
tradicionalne kitajske medicine in se je v našem 
zahodnem zdravstvenem sistemu zelo uveljavila.  

Pospešuje številne fiziološke spremembe v telesu, kot je 
povečan pretok krvi, sproščanje hormonov in 
nevrotrasmiterjev, delovanje na sproščanje telesu 
lastnih protibolečinskih snovi.  
Akupunktura spodbuja lastne zdravilne mehanizme 
telesa, zaradi tega se je izkazala kot odlična dopolnilna 
metoda zdravljenja, ki jo priporočajo in izvajajo številni 
zdravniki. 
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Terapija traja od 30 do 45 minut. Po terapiji ljudje povedo, da občutijo sprostitev. Težave in bolečine se že po prvih terapijah 
zmanjšujejo. Običajno je potrebno izvesti približno 10 terapij, 1-2 tedensko. 

 

Akupunktura je dokazano učinkovita za: 
- pljučna obolenja (alergije, astma, bolezni 

bronhijev in pljuč, slaba imunska odpornost) 
- ginekološke bolezni  (bolečine v trebuhu, 

bolečine ob menstruaciji, menopavza, 
neplodnost) 

-  nosečnost in porod (priprava na porod, 
slabosti, bolečine v križu, glavoboli, hitrejši 
in lažji porod, olajša dojenje) 

- kožne bolezni (alergije, ekcemi, herpes, 
akne, nevrodermitis, luskavica) 

- srčna obolenja (visok krvni pritisk, motnje 
prekrvavitve) 

- gastrointestinalne bolezni (zgaga, zaprtje, 
diareja, jetrna obolenja, težave z želodcem, 
Crohnova bolezen, kolitis, hemeroidi) 

- nevrološka obolenja (migrene, polinevropatije, 
krči, nevralgije, kronične bolečine) 

- ortopedska obolenja (bolečine v sklepih, 
težave s hrbtenico, fibromialgije, revmatska 
obolenja, sindrom karpalnega kanala) 

- psihološke težave (nagnjenost k depresiji, 
izčrpanost-burn out, motnje hranjenja, 
psihosomatske težave, motnje spanja) 

- urološke težave (mokrenje postelje, vnetja, 
inkontinenca, impotenca, bolečine) 

  
REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN na telefonski številki 041 345 939 ali e-naslovu: ambulanta@terme-dobrna.si 
 

PODARITE SPROSTITEV IN DOBRO POČUTJE 
– OBDARUJTE Z DARILNIMI BONI TERM 
DOBRNA 

Podarite katero koli storitev iz ponudbe Term Dobrna, ali pa izbiro 
storitve prepustite obdarjencu in se odločite za nakup vrednostnega 
darilnega bona. 

 

 

Naši namigi za praznična obdarovanja: 

- MASAŽA KOKTAJL SPROSTITVE 
- NEGA OBRAZA LA VITA DELUXE 
- ROMANTIČNA KOPEL V DVOJE 
- RAZVAJANJE V SAVNI ALI KOPANJE V TERMALNIH BAZENIH 
- STORITVE ZA ZDRAVJE 
- VREDNOSTNI BON 

 
NAROČILA IN NAKUP DARILNIH BONOV NA: 080 22 10 ali info@terme-dobrna.si, osebno na recepciji Hotel Vita ali v spletni trgovini na 
www.terme-dobrna.si 

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

Planinski krožek OŠ Dobrna

V soboto, 5. 10. 2019, smo se mladi planinci planinskega krož-
ka OŠ Dobrne odpravili na naš 1. planinski izlet na Kunigundo 
(565 m). V hladnem jutru smo se zbrali pred šolo in se podali 
na pot. Le-ta nas je vodila najprej ob dobro poznani Dobrnici, 
nato pa po gozdni markirani poti do Rup. Tam smo se priključili 
poti, ki vodi iz Vojnika do Kunigunde. Na vrhu Kunigunde nas je 
pričakala dežurna oskrbnica Planinskega doma na Gori – Šen-
tjungert, ki nam je postregla topel čaj. V naše nove planinske 
dnevnike smo si odtisnili žig in se podpisali v vpisno knjigo. Tudi 
časa za igro ni manjkalo. Siti, spočiti, tudi igre je bilo dovolj, smo 
se podali nazaj do Dobrne. Na poti nazaj nas je pozdravilo son-
ce, mi pa smo uživali v darovih jesenskega gozda.
Oskrbnici Planinskega doma na Gori – Šentjungert se iskreno 
zahvaljujemo za prijetno in toplo pogostitev. Prav tako se za-
hvaljujemo g. Žužek Pavliju iz Planinskega društva Dobrna, ki je 
skrbel za naš varen korak.

Urša Žužek, vodja planinskega krožka

Pohod na Aleksandrov vrh
Učenci 4. in 5. razredov smo se 17. septembra 
2019 odpravili na pohod na Aleksandrov vrh 
(606 m). Prehodili smo tudi del poti “Od Mi-
klavža do Miklavža”. 
V sodelovanju s Planinskim društvom Dobrna 
smo prejeli spominske kartončke, na katere 
smo odtisnili prvega od petih žigov. Na poti 
smo videli toliko zanimivih stvari, da smo do 
povratka v šolo že pozabili na vse strme vzpo-
ne, ki smo jih premagali.

Razredničarke 4. in 5. razredov
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Jesen v 1. razredu
Pošteno smo že zakorakali v spoznavanje nove snovi prvega 
razreda. Letošnja lepa jesen nam je omogočila, da smo se ve-
liko učili na prostem. Obiskali smo bližnjo vas Rupe, kjer nas je 
z odprtimi rokami pričakala gospa Irena Artank (babica našega 
učenca). Pripovedovala nam je o življenju na gradu Lanšperk. 
Za njeno gostoljubnost se ji zahvaljujemo. V tednu otroka smo 
veliko časa preživeli v naravi. Podrobno smo raziskovali značil-
nosti gozda in pri tem zelo uživali. Obiskali smo tudi gledališče 

v Celju, kjer smo si ogledali predstavo Heidi. Ob dnevu tradici-
onalnega slovenskega zajtrka so nas obiskali predstavniki čebe-
larjev Dobrne. Pripravili smo jim kratek program in se posladkali 
z medom. Za uspešni šolski bazar smo izdelovali lesene izdelke 
in vizitke. Že več let naša šola sodeluje v projektu Pasavček. Za 
uspešno delo smo pridobili predstavo o prometni varnosti. Bili 
smo zelo pridni in uspešni, kar pa si ob novem letu tudi želimo 
nadaljevati.

Učiteljice 1. razreda
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Še zadnje dejanje projekta Lutka ima dušo

drobtinice iz vrtca

V Vrtec Dobrna je projekt DHS 
prinesel nove teme, oblike in 
metode organiziranja našega 
dela. Iz ustaljenih oblik smo 
se lotili projektnega dela, v 
katerega smo bili vključeni vsi 
zaposleni Vrtca Dobrna. Tako 
je akcijski načrt vseboval na-
loge razpršene od kuharic do 
ravnatelja. Pri dodeljevanju 
in izbiri nalog smo dodobra 
utrdili nacionalni kurikul, pred-
vsem obravnavani področji, 
matematiko in lutke. Kajti le s 
pridobljenim znanjem in ob 
izkušnjah smo lahko v svoje 
delo vnesli vse cilje, naloge in 
teme projekta. V skupine in v 
vrtec v celoti smo projekt in-
tegrirali v vsako poro našega 

delovanja. Prilagodili smo le-
tni delovni načrt, vnesli nove 
teme,  posodobili sodelovanja 
s starši, prilagodili izobraže-
vanja za strokovne delavce, 
uvedli nove organizacijske 
navade. Tako smo se bogatili 
ne samo strokovno, temveč 
smo rastli tudi kot skupek po-
sameznikov, kot celota, ki se je 
odlično odzivala na vse izzive. 
Vsaka projektna naloga nam 
je bila najprej v veliko veselje 
in izziv. Na otrocih se je to od-
ražalo z velikimi sprememba-
mi. Bili so deležni te energije, 
znanja, izkušenj in neverje-
tnega navdušenja strokovnih 
delavcev. Prenos učinkov je 
uspel tudi na starše, strokovne 

 

sile potovanja in prilagoditve 
kulturi, organizacijo obiskov, 
organizacijo izobraževalnih 
srečanj, prireditev, razstav, jav-
ne nastope, učenje tujih jezi-
kov, uporabo IKT tehnologije, 
izdajo priročnika in nenehno 
iskanje znanja ter prenašanje 
le-tega na otroke in vse ostale. 
Vse to so kompetence, spo-
mini in občutki, ki bodo ostali 
večno v vseh nas. Najbolj pa 
smo veseli prepleta energije 
in prijateljskih vezi med nami 
v procesu usvajanja izkušenj 
in znanja skozi projektno delo. 
To v življenju zares šteje!
Z izdajo priročnikov Primeri 
dobre prakse pri projektnem 
delu v Vrtcu Dobrna in Inno-
vative connection of mathe-
matics and puppets in the 
international kindergarten 
project Doll has a soul smo 
tudi uradno zaključili projekt. 
Priročnika sta dostopna na 
naši spletni strani in v fizični 
obliki v Splošni knjižnici Celje. 
V Vrtcu Dobrna se že v vna-
prej veselimo novih izzivov pri 
sodelovanju v novem medna-
rodnem projektu, v katerem 
bomo v vrtec uvajali nov pe-
dagoški pristop STEAM. 

Ksenija Ulaga, 

vodja projekta DHS

delavce šole, občino, občane, 
krajane, delavce sosednjih vrt-
cev in šol. Marsikdo od otrok, 
zaposlenih, staršev, občanov 
je prvič doživel dežele z vsemi 
čutili, poskusil grško ali turško 
hrano, slišal njihovo glasbo, 
jezik, videl znamenitosti, sti-
snil roko tujcu … Rušili so se 
ustaljeni vzorci in oblike sode-
lovanja, prepotrebno znanje 
tujega jezika je zopet dobilo 
veljavo, neverbalna komuni-
kacija se je izpopolnila, skratka 
revitalizirali smo svoje resurse 
in dobili smo izziv tako za pro-
fesionalno kot za osebno rast. 
Strokovni delavci so samoza-
vestno stopali po zadanih pro-
jektnih poteh, ki so s seboj no-



št. 84 / 2019 51

Med otroki ni bilo čutiti preplaha, saj smo jih na to predhodno 
pripravljali. Skupaj smo poslušali in prepoznavali zvok sirene, se 
poskušali čim prej prebiti do vrat, se pogovarjali o gasilski vlogi 
ob različnih nesrečah ter prepoznavali gasilske simbole. 
Po vaji so nam gasilci razkazali vozila, opremo, otroci pa so se 
lahko preizkusili v »špricanju« z vodo. Najstarejši otroci iz šole 
so celotno evakuacijsko vajo opazovali ob zdravstvenem domu. 

DROBTINICE IZ VRTCA

Evakuacija v Vrtcu Dobrna

Mesec oktober je namenjen požarni varnosti. V sodelovanju z 
gasilci PGD Dobrna smo tudi mi prvič izpeljali evakuacijsko vajo. 
Pohvaliti se moramo, da je bila uspešna. Ko smo zaslišali alarm, 
smo vsi prisotni zapustili prostore vrtca in se umaknili na zbirno 
mesto. Tam je odgovorna oseba za začetno gašenje preverila 
število prisotnih po skupinah in ga posredovala vodji interven-
cije.

Prihod intervencijskih vozil

Umik iz zgradbe vrtca 

Štetje prisotnih pred zbirnim mestom

Mladi gasilci
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Le-ti so ves teden namenili seznanjanju s številko 112. Tako so se 
s pomočjo igre naučili, kdaj morajo poklicati številko 112, kako 
se predstavijo, kaj morajo sporočiti …
Po končani evakuaciji smo naredili analizo vaje, se pogovorili 
o možnostih izboljšav, pregledali gasilsko dokumentacijo in se 
pogovorili o potrebnem izobraževanju odgovornih oseb za za-
četno gašenje v vrtcu.

Za nami je bogata gasilska izkušnja, zato še enkrat hvala vsem 
gasilcem PGD Dobrna in ge. Bredi Verbovšek za čas, ki ste nam 
ga namenili!

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Zapisala Marjana Šet, vzgojiteljica 

Ogled gasilske opreme

Špricanje z vodo

Gasilska

Kako je ježek našel prijatelja

V Vrtcu Dobrna se zavedamo pomembnosti vključevanja lutk v 
vsa področja kurikuluma in njihov vpliv na otrokov razvoj. Trudi-
mo se za njihovo vsakodnevno prisotnost v skupinah.
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Ob mednarodnem dnevu otroka (20. 11.) smo tako pripravili lut-
kovno predstavo »Kako je ježek našel prijatelja« (R. Wellesley). 
Predstavo smo odigrali dvakrat, ločeno za mlajše in starejše 
otroke. Zgodba na šaljiv način pripoveduje o različnosti, pomo-
či in prijateljstvu. Otroci so lahko torej preko lutk spoznali po-
men vseh treh. Ob zaključku predstave so prejeli tudi jabolka, ki 
so jih s slastjo pojedli za malico, si iz njih skuhali čas s cimetom 
in medom, ter jih nekaj tudi posušili v okusne krhlje. Kasneje 
smo na različne načine predstavo tudi podoživljali. 

Otroci so s pomočjo odpadnega papirja izvajali različne gibalne 
vzorce, se vživljali v literarne like, izdelovali ogrado pašnika in 
se urili v različnih konstruktorskih igrah. To je le en primer, kako 
lahko lutke služijo kot motivacijsko sredstvo za aktivno vključe-
nost otrok v različnih dejavnostih.

Mojca Krajšek
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utrinki iz 
CUDV

AGROFOOD – sodelovanje pri pripravi na prijavo 
evropskega projekta Strateško partnerstvo

Sredi novembra sva se predstavnici CUDV Dobrna, Jasna Ke-
kić in Mateja Čerenak, v mestu Leeuwarden (provinca Frizija, 
Nizozemska),udeležili dvodnevnega pripravljalnega sestanka, 
katerega cilj je bil raziskati možnosti sodelovanja različnih insti-
tucij iz več evropskih držav v novem Erasmus+ projektu, ključni 
ukrep 2 – Strateško partnerstvo. 

Konference smo se na povabilo gospoda Klaasa Fokkinga, di-
rektorja InterPrimair Europe, udeležili partnerji s Poljske, Češke 
republike, Nizozemske in CUDV Dobrna iz Slovenije. Glavne 
teme pogovorov so bile hrana, lokalno kmetovanje in biotska 
raznovrstnost. Namen projekta je ozaveščanje ljudi vseh starosti 
o pomenu pridelave, predelave in kvalitete (lokalne) hrane ter 
biotske raznovrstnosti. Partnerji smo prepričani, da bo izobra-
ževanje, sodelovanje in povezovanje različnih institucij iz raz-
ličnih držav izboljšalo zavest ljudi o teh temah. Načrtujemo, da 
se bodo sodelovanju v projektu pridružile šole na vseh ravneh 
izobraževanja, vladne in nevladne organizacije ter drugi zainte-
resirani. 

V prihodnjih mesecih bo CUDV Dobrna (enako kot ostali par-
tnerji iz tujine) širil mrežo zainteresiranih sodelujočih, se uskladil 
o podrobnostih projekta ter izpolnil vse zahteve za prijavo na 
razpisu Erasmus+, ki bo predvidoma marca 2020. 

Če bomo s prijavo uspešni, se bo tri leta trajajoči projekt Agro-
Food začel septembra 2020.

Pripravili: 

Jasna Kekić in Mateja Čerenak
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Izobraževanje Marte Meo

UTRINKI IZ CUDV

V CUDV Dobrna je 10. in 11. oktobra 
2019 potekalo izobraževanje Marte 
Meo - naravna podpora razvoju. 
V petek dopoldan so se srečali prak-
tiki, ki so z evalvacijo dela in analizo 
posnetkov ovrednotili napredke la-
stnega dela. 
V popoldanskem času je potekalo 
osnovno izobraževanje za delavce 
CUV in javnost. Ker Marte Meo teme-

lji na natančnem opazovanju vsakodnevnih interakcij, je pre-
davateljica Silvija Philipps Reischerzer ob posnetkih prikazala  
spremljanje načina pozitivnega vodenja, poudarjanje dobrega 
lica, interakcij in čakanja. 
Ugotavljamo, da so tovrstna predavanja, izvedena na konkreten 
način in podprta z učinkovito prakso, dobrodošla pri strokov-
nem delu, v družinah, pri delu z dojenčki in s starostniki. Z vese-
ljem se bomo udeleževali takšnih izobraževanj.

Aleksandra Lampret Senčič, 

vodja CUV

Obiskali smo skupnost Barka-Zbilje na Gorenjskem

Že kar nekaj časa smo načrtovali ogled 
Društva za pomoč osebam z motnjo v 
duševnem razvoju Barka. Dne 8. 11. 2019 
smo  se   odpravili proti Gorenjski s ciljem, 
da  zaposleni in uporabniki  spoznamo 
delovanje te humanitarne skupnosti. 

Skupnost Barka je neprofitna, humanitarna 
organizacija za pomoč odraslim osebam z  
motnjo v duševnem razvoju. Izvaja dve so-
cialno varstveni storitvi in sicer celodnevno 
institucionalno varstvo in vodenje, varstvo 
in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Živijo 
in delajo v osrednji stavbi in še v dveh sta-
novanjskih hišah sredi naselja Zbilje. 

Bili smo zelo radovedni in smo si ogleda-
li vsak kotiček, družili smo se z njihovimi 
uporabniki in zaposlenim ter navezali pri-
jateljske stike. V skupnosti Barka so ljudje 
zelo gostoljubni, saj so nam poleg pogo-
stitve ponudili tudi možnost koriščenja 
vikendov v njihovih prostorih tako upo-
rabnikov kot zaposlenih. Dogovorili smo 
se, da pričnemo s povezovanjem in širje-
njem dobrih praks.

Pričakujemo jih že v začetku decembra 
2019, ko bo v Sloveniji na obisku tudi 
mednarodni koordinator iz L'Arche inter-
national za prostovoljstvo. 

Vesna Žerjal,

socialna delavka
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UTRINKI IZ CUDV

Kulinarična delavnica na OŠ Frana Roša 
v Celju
Na povabilo učencev OŠ Frana Roša smo 
se člani gospodinjsko kuharskega krožka 
udeležili njihove kulinarične delavnice. 
Sovpadala je s pripravami na dan »tradici-
onalnega slovenskega zajtrka« v šolah, ki 
je bil 15.11. 2019.

14.11. 2019 smo se štirje učenci: Černej 
Zlatko, Komplet Nika, Perc Tadej in Dedić 
Midhad s tovarišicama Bojano in Neven-
ko odpeljali v Celje. Dostop do šole smo  
s pripravo Garmin na telefonu malo iskali, 

a vseeno prišli pred šolo pravočasno. 
Tovarišica Bojana je poiskala kontaktno 
učiteljico gospodinjskega pouka, gospo 
Majo, ki nas je pri stranskem vhodu po-
peljala do gospodinjske učilnice. Naša 
Nika je bila namreč na vozičku in težko 
bi premagala stopnice. Po malici, s seboj 
smo imeli tudi »zdravo malico« - jabolka, 
so prišli devetošolci. Eden v ekipi je bil 
snemalec, ostali pa so nam predstavili, 
kaj bomo skupaj skuhali. Pripasali smo si 
predpasnike, si za zaščito las zavezali ru-
tice in si umili roke. Osnovnošolci so nas 
vodili skozi recept naših babic - mlečni 
močnik. Skupaj smo skuhali enostavno, 
zdravo, nasitno jed, ki smo jo obogatili še 
s kislo smetano, z medom in  lešniki. Naš 
Mihi je pripravil mizo, kjer smo si močnik 
razdelili. Še tovarišica Bojana, ki nima rada 
mleka  in mlečnih jedi, je rekla, da smo 
skuhali zelo dobro in si bo, ko ne bo več z 
nami, kdaj pripravila tak zajtrk. 
Vsak udeleženec delavnice je dobil recept 

in kuharsko kapo. Za konec smo naredi-
li tudi skupinsko sliko in se učencem ter 
učiteljici za povabilo zahvalili z zeliščnimi 
čaji in origanom z našega vrta. Razkaza-
li so nam še šolo in pokazali njihov vrt. 
Obljubili so, da bodo že kmalu vrnili obisk 
v našem Centru.
Učencem in učiteljici se lepo zahvaljuje-
mo za povabilo. Za oboje je bilo, verja-
memo, prijetna izkušnja, ki jo moramo še 
ponoviti.

Bojana Lipičnik,

 mentorica gospodinjsko-kuharskega krožka

Predavanje o možganih

Obiskali so nas učenci OŠ Frana Roša iz Celja. Pouk smo oblikovali tako, da so nam v prvem delu devetošolci predstavili nalogo 
možganov in pojasnili, zakaj je pitje vode pomembno.
V drugem delu smo opazovali vizualne podobe, delali poskuse, se igrali miselne igre. Pri druženju z devetošolci smo zelo uživali. 
Veseli bomo, če nas bodo še kdaj obiskali in nam popestrili pouk. Hvala učencem in mentorici, ge. Maji Grenko.

Aleksandra Lampret Senčič, 

vodja CUV
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Tetka jesen v CUV Dobrna

Praznovali smo prihod jeseni z dobrotami, ki jih ta letni čas pri-
nese na mizo. S pečenim kostanjem smo popestrili dan, ki so ga 
s kulturnim vložkom popestrili harmonikarja in zbor kmečkih 
žensk, ki so prikazale domača jesenska opravila.
Učenci so se družili ob jesenskih opravilih, popestrenih s kon-
kretnim, naravnim materialom.
V goste so prišli otroci Vrtca Dobrna, ki so se preizkusili v jesen-
skih delavnicah, si izdelali gosenico in se preizkusili v poligonu 
buč.

Na CUV Dobrna se veselimo takega sodelovanja, saj se z vklju-
čevanjem v socialno kulturno okolje krepi samozavest naših 
učencev, razvijamo prijateljstva in se med sabo družimo. Vod-
stvo, ki podpira tovrstno mreženje, spoduja naše medesebojno 
sodelovanje.

Aleksandra Lampret Senčič, 

vodja CUV

Barvita jesen v CUDV Dobrna
Jesen nas je obdarila s prav posebnimi čarobnim barvami in 
plodovi. 
Varovanci in varuhi smo v mesecu oktobru bili zelo dejavni v 
CUDV Dobrna. 
Našo okolico smo pripravili na doooolgo zimsko spanje. Očistili 
smo poti, uredili visoke gredice, porezali stare veje in si pričarali 
lepo barvito dekoracijo pred glavnim vhodom. Na sprehodu v 

bližnjem gozdu smo nabrali veje, listje, želode, storže in kostanj. 
Združili smo moči in nastala je jesenska čarovnija. Čudovito ure-
jena okolica z jesenskim vzdušjem nam je vdahnila toplino.
Narava bo res počasi zaspala, mi pa se že pripravljamo na de-
cembrsko dogajanje in rajanje v CUDV Dobrna.

Branka Šket,

varuhinja
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Predpraznična ponudba darilc in drobnih pozornosti
v CUDV Dobrna

»Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš …«

   T. Pavček

Z neverjetno hitrostjo se bliža čas obdarovanj, zato vas prijazno 
vabimo v Ustvarjalnico Zvonček, kjer si lahko ogledate in ku-
pite različne izdelke iz gline, lesa in filca, voščilnice, čaje, mazila, 
olja, balzame in kopalne soli, svečnike, pletene kape, izvezene 
prtičke, stenske ure, nakit in še in še.
Vse izdelke s srčnostjo in z veliko truda izdelajo uporabniki pod 
budnim mentorstvom zaposlenih v različnih delavnicah, zelišča 
pa skozi celo leto pridno negujejo in nabirajo v lastnem zelišč-
nem vrtu. 
Ustvarjalnica je odprta od ponedeljka do petka od 8. do 13. 
ure na naslovu Dobrna 41 (poleg Hotela Vita).
Veseli bomo, če nas boste počastili s svojim obiskom.

Vljudno vabljeni.
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zahvale/obvestilo
Z A H V A L A

ob boleči izgubi ljubljenega moža, očeta, dedija, brata in strica

KARLIJA LAMPRETA
12. 10. 1943 – 23. 11. 2019

Od njega smo se poslovili v torek, 26. 11. 2019, s pogrebom na Dobrni. Is-
krena hvala vsem, ki ste nam izrekali sožalje in nas bodrili, darovali za svete 
maše, cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku, Milanu Strmšku, za opravljeno 
pogrebno sveto mašo in  cerkveni obred. Hvala tudi cerkvenemu pevskemu 
zboru, moškemu pevskemu zboru KUD Dobrna in ge. Mateji Golčer za od-
peto Ave Marijo. Hvala ge. Herti Rošer za izbrane besede ob slovesu. Iskrena 
hvala Simonovim in Matejinim sodelavcem in Karlijevim bivšim sodelavcem. 
Hvala za gostinske storitve g. Franciju Kralju s Frankolovega, iskrena hvala 
Stanki in Romanu Armiču ter Franciju Smrečniku, ki so pomagali pri postrežbi. 
Hvala tudi vsem sosedom iz novega naselja za molitve na domu in izkaza-
no pomoč. Iskrena hvala tudi ge. Marjeti za nesebično strokovno pomoč ob 
Karlijevi bolezni. Zahvala Pogrebni službi Usar za brezhibno pogrebno slove-
snost in trobentaču za odigrano Tišino.
S spoštovanjem do vsakega posebej smo hvaležni, da v žalosti nismo bili 
sami.
Vsi njegovi: žena Milica, sin Simon z družino, hči Mateja z družino in žalujoče 

sestre Marija, Ana, Rozi in Olga. 

 

Z A H V A L A
 Kruto je bilo in nepričakovano,

kot rezilo noža je zarezalo v srce,
ker odšel si  tja v neznano,

zdaj si tam nekje…

V srcih je le bolečina in solze so v očeh …

MARKA PODPEČANA
iz Vrbe 5

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše, molitve na našem domu, 
vso pomoč in  podporo v teh težkih dneh.
Najlepša hvala Enoti intenzivne terapije Maribor, ki je zanj skrbela z veliko 
mero strokovnosti in predanosti zadnje dni življenja. Hvala gospodu župniku, 
Milanu Strmšku, za pogrebno slovesnost, pogrebni službi Usar za organizaci-
jo pogreba, pevcem za odpete pesmi, za odigrano Tišino in Milanu Reberniku  
za poslovilni govor.  
Spominjali se ga bomo kot plemenitega človeka in upamo, da se v večnosti 
zopet snidemo in objamemo.

Žalujoči: žena Jožica, hčerka Natalija z Miranom, vnuka Maja in Sebastjan ter 
brata Edi in Rudi z družinama.

 

Z A H V A L A
 Ob nepričakovani , nenadni izgubi drage žene, mame, babice, tete

VIDE ARLIČ
 iz Pristove 13  

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za  iz-
rečena sožalja, darovano cvetje , svete maše, sveče in sočutno pomoč. Hvala 
pogrebni službi Usar za organizacijo pogreba, župniku, g. Milanu Strmšku, 
za cerkveni obred, glasbeni skupini M.J.A.V. za odpete žalostinke in ge. Herti 
Rošer za ganljive besede slovesa.
Srčna hvala vsem, ki ste bili v mislih z njo in sočustvujete z nami.

 Vsi njeni

 

Spremenjen delovni čas 
Knjižnice Dobrna s 1. 1. 2020

Vse obiskovalce in člane Knjižnice Dobrna obveščamo, da z novim 
letom velja nov delovni čas:
ponedeljek od 15.00 do 19.00,
sreda od 10.00 do 13.00 in
petek od 15.00 do 19.00.

Število ur odprtosti na teden se z novim delovnim časom ni spre-
menilo, smo se pa z odprtostjo v dopoldanskem času prilagodili 
delu z vrtcem, saj želimo še bolj spodbujati pozitiven odnos do 
knjige in branja pri najmlajših, ki bodo sedaj lahko knjižnico obi-
skali bolj pogosto in še aktivneje sodelovali pri projektu Malček 
Bralček. Tudi v novem letu vas z veseljem pričakujemo v Knjižnici 
Dobrna.

Osrednja knjižnica Celje

 Kar smo ljubili,

smo izgubili.
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Obisk Božička v prazničnih dneh

V soboto, 21. 12. 2019, ob 10. uri bomo v Kulturnem domu Dobrna za otroke s stalnim prebivališčem v 
Občini Dobrna ter otroke sponzorjev pripravili praznično prireditev z otroškim programom. Sledil bo obisk 
Božička in obdarovanje otrok rojenih med 1.1.  2011 in 31. 12. 2017.
Praznični dogodek za otroke omogočajo Občina Dobrna v sodelovanju z  ZTŠK Dobrna in sponzorji, ki se jim 
najlepše zahvaljujemo.

Dodatne informacije: ZTŠK Dobrna, Marija Švent, E-mail: marija.svent@dobrna.si 
oziroma Gsm: (041) 851–523.

 Prevzem daril bo možen izključno na prireditvi in z vabilom, ki ga bodo otroci prejeli po pošti.

Prijazno vabljeni!

 

vabila

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA 
Z UPORABO DEFIBRILATORJA AED

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA

TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  Z UPORABO AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA AED, 
ki bo v sredo, 29. 1. 2020, ob 16. uri v Kulturnem domu Dobrna.

Tečaj bo potekal v skupini 10 udeležencev. V kolikor bo prijavljenih več oseb, bo razpisan še dodatni termin ob 18. uri. Če pa bo 
interes večji, bomo tečaj ponovno organizirali v mesecu februarju. 

Javni defibrilator AED se na Dobrni nahaja pri velikem zemljevidu ob paviljonu pri TIC-u na območju tržnice  v Dobrni.
Zato vas vljudno vabimo na izobraževanje, kjer boste dobili navodila, kako ravnati z njim, če pride do zastoja srca. S pravilno 
uporabo lahko ravno vi postanete tisti, ki boste nekomu rešili življenje.
Ker je število mest omejeno, prosimo, da svojo udeležbo do 20. 1. 2020  prijavite na telefon (041) 851-523 oziroma na elektronski 
naslov: marija.svent@dobrna.si .
Tečaj organizira Občina Dobrna v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna in je za vse udeležence 
brezplačen. Izvajalec tečaja bo Primož Zagajšek.
Prednost pri prijavi imajo udeleženci iz Občine Dobrna.

Prijazno vabljeni!

Vabilo
Vabimo vas na ogled jaslic v jami Bierkeller, 26. 12. ob 15. in 16. uri. 
Da ne bo težav s parkiranjem, smo organizirali iz Dobrne prevoze. 

Kombi prevozi bodo krožili od 14. do 18. ure.
Postajališče pri Občina Dobrna  in pri graščini Gutenik.

Vabljeni !
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vabila/voščila
VABILO NOVIM ČLANOM

Godba Dobrna vabi k sodelovanju nove člane.  Vabljeni vsi, ki vas navdušuje glasba, druženje in želja za sodelovanje na prireditvah.

Za več informacij pokličite kapelnika. 
Kontakt:

Mitja Marošek, 040 750-885, marosek.mitja@gmail.com

      Prijazno vabljeni!

Zadnji list v knjigi leta 2019 se počasi polni. 
Popisali smo ga z vsemi pisanim barvami, včasih z veselimi, 
kdaj pa tudi z bolečimi zapisi. 
Odprli bomo novo knjigo, knjigo leta 2020.
Z željo po čudovitem sodelovanju  še naprej vam želimo vse 
lepo in dobro. Naj vam zdravje služi, sreča in radost pa naj 
napolnita  vaša srca in srca vseh vaših dragih.

Dragica Mirnik,
predsednica MDDI Celje

Spoštovani!

Čas teče, le spomini ostanejo ... 
na dobre ljudi, prijetne dogodke ...

Tudi v letu 2020 bomo z vami, dragi sokrajani, delile 
našo ljubezen do petja. Že zdaj vas vabimo na Valentinov 

koncert, ki bo še posebej slovesen - v nedeljo, 23. 2. bomo 
praznovale 20. letnico delovanja našega zbora.

Želimo vam vesele božične praznike, polne miru in topline
ter obilo sreče, zdravja in petja v letu 2020

Ženski pevski zbor Korona
KUD Dobrna z Janom



št. 84 / 201962

VOŠČILA

 

Skrivnost je kot pajčevina, ki varuje 
zibelko življenja, in je kot nasmeh, ki v 
ljubezni tihi tke besede sreče. 
Vsako srečanje bo majhno rojstvo v srcu, 
kjer naj prijateljstvo postane svet enega 
trenutka. Naj bo novo leto topel stisk 
vaše in naše dlani. Naj bo novo leto tista 
pesem, ki vsem enako zveni in postane gaz 
še neutrte poti.
Naj vas v novem letu sreča nežno in v 
miru objame.

Otroci Vrtca Dobrna, učenci OŠ Dobrna 
in kolektiv JVIZ Dobrna vam želijo 

vesele božične praznike 
in  srečno novo leto 2020.

Z dobrimi dejanji postajamo boljši.
Veliko lepih, srečnih trenutkov
v teh prazničnih dneh
in vse dobro v novem letu.

  Društvo ARNIKA Dobrna

Novoletno voščilo

Novo leto je kot zanimiva, 
nova, neprebrana knjiga, ki 
nas vabi, da jo vzamemo v 

roke in jo preberemo. 
Naj bo leto 2020 za vse 

čudovita knjiga, popisana s 
samimi čudovitimi mislimi o 

lepih trenutkih.
Naj bo razburljiva v dobrem 
pomenu in naj vam prinese 

srečen zaključek in obilo 
zdravja. 

Ljudske pevke DOBRNA 
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»Ko se v našem srcu rodita 
ljubezen in dobrota,
 lahko vse to delimo naprej.«

                      (predsednik Slovenske Karitas, 
nadškof Alojz Cvikl)

Spoštovane občanke in občani, cenjeni dobrotniki 
župnijske Karitas

Želimo vam lepe, s toplino medsebojne povezanosti 
prežete božične praznike, v prihajajočem letu pa 
naj vas vzpodbuja in spremlja radostno  sporočilo z 
betlehemskih poljan.

Župnijska Karitas DOBRNA

Vsem članom društva in občanom Dobrne 
želimo mirno, 

zdravo in zadovoljno leto 2020.
Turistično društvo Dobrna
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Naj vam novo leto prinese čim več lepih

stvari, naj bodo pozabljeni vsi dvomi in

skrbi. Uspeh naj vam povsod sledi,

sreča, veselje, ljubezen, naj med vami tli!

Dodajte nekaj besedila telesa

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nekje med dvema trenutkoma se odprejo vrata v 
nov čas,

a sreča ni v tem času, temveč v nas.
In kako ujeti sanje,…………… verjeti moramo vanje.

Naj vas v božično noč popelje pot brez ovinkov.

Naj vam v prazničnem miru poteče dan 
samostojnosti in enotnosti.

V novem letu se v lahen plašč veselja zavijte in 
vsak nov dan užijte.

 Andreja Stopar, 
predsednica KO ZB 

za vrednote NOB Dobrna
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Čarobno leto 2019 počasi zapira še zadnjo 
stran v svoji knjigi in veseli smo, da ste 

poglavje v njej napisali tudi vi. Hvala, da skupaj 
z nami ustvarjate zgodbo o uspehu.

Za vas se še naprej trudimo biti boljši. Veseli in 
ponosni bomo, da boste del naše zgodbe ostali 

tudi v prihajajočem letu.

Želimo vam nasmejane 
praznike in pravljično

leto 2020!

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan.

Novo leto naj zaživi
brez solza in skrbi.

Vse kar upate naj se vamizpolni,
vse kar iščete, na se vam odkrije,

vse kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.
Vesel božič in srečno novo leto,

vam želi,

Lovska družina Dobrna

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan.

Novo leto naj zaživi
brez solza in skrbi.

Vse kar upate naj se vamizpolni,
vse kar iščete, na se vam odkrije,

vse kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.
Vesel božič in srečno novo leto,

Lovska družina Dobrna

brez solza in skrbi.
Vse kar upate naj se vamizpolni,
vse kar iščete, na se vam odkrije,

vse kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.
Vesel božič in srečno novo leto,

vam želi,

Lovska družina Dobrna

Želimo vam,
da bi se vam uresničile vse želje,

pričakovanja in sanje,
tudi tiste,

ki ste jih postavili visoko nad oblake.
Srečno!

Lovska družina Dobrna

Spoštovane občanke in občani!

Člani Čebelarskega društva Dobrna vam želimo lepe praznič-
ne dni letošnjega decembra. Leto, v katerega boste vstopili, 
pa naj bo prijazno, polno novih priložnosti, miru, osebne 
sreče, zadovoljstva in dobrega počutja.

Čebelarsko društvo Dobrna

»Odbije polnoč in leto mine,

podarja izkušnje, uspehe, spomine …

Odbije polnoč, poti so odprte,

za upe, želje in nove načrte!

MIREN BOŽIČ in SREČNO 2020

vam želi

KLAUDI, Klaudija Felicijan s. p., 

Prevajanje nemškega jezika in lektoriranje

Zavrh nad Dobrno 7A, 3204 Dobrna

Tel. 070/847-138; 

E-mail: klaudija.felicijan@gmail.com
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Želimo vam blagoslovljene  
božične in novoletne praznike  

ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2020!

OO NSi DOBRNA

Srecno 2019!

Vesele božične praznike in zdravo ter 
uspešno novo leto 2020, obilo zdravja in 

uspeha pri delu ter izponitev vseh
skritih in manj skritih želja.
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Sodobni, a s tradicijo že od 1976!

V središču pravljične Dobrne.

40-letna tradicija, ki jo okusite.

Ve s e l  b o ž i č  in  s re č n o  n o vo  le to  20 20

KOLEKTIV KAVA BAR »MINI ROSI« 
VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO 

IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV d.d.

M +386 31 610 193 E mitja.roser@triglav.si

ROŠER MITJA

VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE TER SREČNO NOVO LETO
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KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Spletna stran: www.pd-dobrna.si, Elektronska pošta: pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM

STOLPNIK 26. 12. 2019

NOVOLETNI POHOD NA PAŠKI KOZJAK 1. 1. 2020

STENICA JANUAR

RAMŠAKOV VRH 2. 2. 2020

Vesel božič in srečno novo leto 2020

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje in 

želimo SREČNO VOŽNJO v letu 2020!

info.velenje@am-milavc.com
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KDAJ KAJ

29.
JANUAR

16.00

TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  Z UPORABO 
AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA AED
KULTURNI DOM DOBRNA
ZTŠK Dobrna v sodelovanju z Občino Dobrna, 041 851 523 
marija.svent@dobrna.si 
Na tečaj se je potrebno prijaviti do 20.1.2020 na elektronski 
naslov marija.svent@dobrna.si

6.
FEBRUAR

17.00

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
TELOVADNICA OŠ DOBRNA
Kud Dobrna in Osnovna šola Dobrna, 
Mateja Golčer 040 414 965, mateja.golcer@gmail.com

8.
FEBRUAR

14.00

DRUŽABNO POPOLDNE OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU
TERME DOBRNA, KAVARNA MAY
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

22.
FEBRUAR

14.00

PUSTNE DELAVNICE
TERME DOBRNA, HOTEL VITA
ANIMACIJA TERM DOBRNA (Darja Smrečnik)
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

22.
FEBRUAR

19.30

PLES V MASKAH
TERME DOBRNA, KAVARNA MAY
ANIMACIJA TERM DOBRNA (Darja Smrečnik)
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

23.
FEBRUAR

17.00

VALENTINOV KONCERT
KULTURNI DOM DOBRNA
ŽPZ Korona KUD Dobrna, 
040 211 336, jadranka.golcer@gmail.com

7.
MAREC

19.30

PLES OB DNEVU ŽENA
TERME DOBRNA, KAVARNA MAY
ANIMACIJA TERM DOBRNA (Darja Smrečnik)
051 395 563, animacija@terme-dobrna.si

28.
MAREC

20.00
KONCERT MODRIJANI OSEBNO
KULTURNI DOM DOBRNA
www.modrijani.eu

KOLEDAR PRIREDITEV JANUAR - MAREC 2020
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NEDELJA 
1. 12.
12.00 

ADVENTNI VENEC, PRIŽIG PRVE LUČI 
in druženje na prireditvenem prostoru 
sredi Dobrne
Fantje iz Zavhra 

NEDELJA
15. 12.

10.00

PRAZNIČNO DOŽIVETJE
izlet - Celovec in Vrbsko jezero, 
zaključek z večerjo v Gostilni Triglav
TD Dobrna 

SOBOTA
21. 12.

10.00

PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM 
BOŽIČKA IN OBDARITEV OTROK
v kulturnem domu Dobrna
Občina Dobrna in ZTŠK Dobrna

KONCERT v župnijski cerkvi ob 
otvoritvi Praznične Dobrne,
sodelujejo: Moški pevski zbor KUD 
Dobrna, Mešani pevski zbor Orfej Celje, 
solisti 
TD Dobrna in KUD Dobrna

SOBOTA
21. 12.

18.00 

BLAGOSLOV RAZSTAVLJENIH JASLIC
rogisti ali solisti Godbe Dobrna
Druženje ob glasbi (Trio Dobrna) 
kuhanček, čaj ... 
TD Dobrna

NEDELJA
22. 12.

14.00

KONCERT KVINTETA HARFISTK 
GLASBENE ŠOLE CELJE
mentorica g. Erika Frantar
v župnijski cerkvi 
TD Dobrna

NEDELJA
22. 12.

16.00

PREDNOVOLETNO DRUŽENJE 
na trgu Dobrne
ogled jaslic, nastop harmonikašev 
VINGOSI Vinska gora, topli napitki ...
TD Dobrna

TOREK
24. 12.

16.30

OBISK Božička v avli HOTELA VITA in 
KONCERT Moškega pevskega zbora 
KUD Dobrna 
Terme Dobrna 

TOREK
24. 12.

24.00

POLNOČNA SV. MAŠA 
Župnija Dobrne

SREDA
25. 12.

11.00

BOŽIČNI KONCERT 
Moškega pevskega zbora KUD Dobrna 
v župnijski cerkvi 
KUD Dobrna - Moški pevski zbor

ŽIVE JASLICE V JAMI BIERKELLER 
nastop ljudskih pevcev s pesmimi 
ob  božičnih praznikih
TD Dobrna

PETEK
27. 12.

16.00

ŠENTJANŽEVO
blagoslov vina 
župnijska cerkev  
TD Dobrna - vinogradniki

SOBOTA
28. 12.

17.00 

LJUDSKO petje in glasba
ob toplih napitkih in domačih dobrotah  
prireditveni prostor sredi Dobrne
Arnika - društvo podeželjskih žena in deklet

NEDELJA
29. 12.

17.00 

LJUDSKO petje in glasba 
ob toplih napitkih in domačih dobrotah  
prireditveni prostor sredi Dobrne
Arnika - društvo podeželjskih žena in deklet

TOREK
31. 12.

SILVESTROVANJA
Rezervacije: Terme Dobrna in 
Hotel Gostilna Triglav
Terme Dobrna, Gostilna Hotel Triglav

SREDA
1. 1.
9.00

NOVOLETNI POHOD 
NA PAŠKI KOZJAK
zbor pri Občini Dobrna
PD Dobrna

»PUJSEK ZA SREČO V 2020« 
z obujanjem tradicije ob nastopih 
TRIO DOBRNA, Veseli Vižarji DU Dobrna, 
Ljudske pevke, presenečenje ...
Vsa društva

ZANIMIVOSTI:
V času od 21. 12. do 6. 1. 2020 bodo na stopnišču Dobrne 
in okoli cerkve razstavljene jaslice, ki so jih pripravili člani 
društev, posamezniki in prijatelji Dobrne.
Okrašeno stopnišče z novoletnimi jelkami
Razstava jaslic v župnijski cerkvi od 21. 12. do 6. 1. 2020  
rezbarja- arhitekta g. Marjana Vodnika, univ. dipl. inž. arh.,
Razstava replik »kapelice Dobrne« z malimi jaslicami- 
sodelujejo zaselki Dobrne.

  

Vabljeni...
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Ni več časa, da bi sedli skupaj

in si rekli nekaj toplih, prijetnih besed. 

A misel do soljudi v naših srcih 

ostaja enako močna in želja 

za njihovo zdravje in srečo 

močnejša iz dneva v dan. 

Prav je, da si v pričakovanju 

novega leta to tudi povemo.

Naj vam bo vse leto obdano s prijaznimi ljudmi, 

s prijaznimi besedami, z zdravjem, srečo in uspehom.

Voščimo vam vesele božične praznike, 

da vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih 

trenutkov,

ter vse dobro v novem letu 2020!

 

Martin Brecl, župan

Občinski svet

Občinska uprava

VREBO


