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PRIBLIŽUJE	SE	VROČA	JESEN	

Vročinski val poletnih dni je že davna prete-
klost. Mrzli in deževni dnevi so nam v zadnjih 
tednih pričarali že pravo jesen. Verjetno pa bo 
jesen zaradi rednih volitev v občinske svete in 
redne volitve župana kljub turobnemu vreme-
nu še vroča. Za ta namen bomo izdali izredno 
številko glasila Dobrčan, kjer se bodo predsta-
vile stranke s svojimi programi in svojimi  člani 
v občinske svete ter župani. 
V tej številki glasila Dobrčan pa pišemo o do-
godkih minulega obdobja. Vabimo Vas, da ga 
prelistate in verjamem, da se bo tudi za vas na-
šlo kaj zanimivega.

 Zdenka Kumer

Članke	in	oglase	za	naslednjo	številko Dobrčana,
pričakujemo do	20.	novembra	2006, po možnosti 
na disketi ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si
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Za nami so dogodki ob 
občinskem prazniku, 
nekatere večje priredi-
tve in tudi čas letnih do-
pustov; za nami je zelo 
aktivno in v vseh ozirih 
razgibano obdobje. Ob 
pestrem dogajanju so ga 
zaznamovali tudi mnogi 
projekti: izvedeni in ti-
sti v teku. Naj naštejem 
le  nekaj večjih: gradnja 
nove trgovine, gradnja 

40 stanovanj in drugih poslovnih prostorov v centru, gra-
dnja infrastrukture in komunalne opreme centra Dobrne, 
gradnja vodovoda za naselja Klanc, Parož, Lokovino, Loko 
in Dobrno; gradnja kanalizacije z obnovo ceste in vodovo-
da  na območju naselja Doler-Mogu-Dev v Vinski Gorici, 
zaključena je gradnja in asfaltiranje preko  dveh kilometrov 
občinskih cest, pomembna za Dobrno je gradnja novega 
Centra za usposabljanje in varstvo, ki bo v kraju zagota-
vljal okoli 100 delovnih mest: v okviru možnosti skozi leto 
urejamo in vzdržujemo skupaj okoli 100 km cest in različ-
nih poti v občini, z dograjevanjem in osvetlitvijo športnih 
igrišč smo uspeli na igrišča pritegniti veliko mladih in tudi 
manj mladih, itd. …

V življenju vsak dan sprejemamo odločitve, včasih tudi 
pomembne in težke, ki nam mogoče celo spremenijo tok 
življenja. Pred osmimi leti ste krajani območja Dobrne 
sprejeli  odgovornost za svoj razvoj in napredek na vseh 
področjih pristojnosti lokalne skupnosti. Pestra aktivnost 
naših društev, organizacij in mnogih posameznikov, pred-
vsem pa zastavljeni razvojni projekti, pogledi na gradbišča 
in Dobrno danes, potrjujejo pravilnost takratne odločitve.

Spoštovane občanke in občani! 
V obdobju, ki je za nami, smo sodelovali na različnih po-
dročjih življenja in dela v občini in vsak je po svojih mo-
čeh prispeval k doseženemu. To so bila leta trdega dela, 
a so kljub temu in vsem  težavam, ki spremljajo življenje, 
imela v sebi mnogo lepega. Ob iskrenem sodelovanju 
smo bili mnogokrat deležni Vašega razumevanja in pod-
pore tudi takrat, ko ni bilo mogoče ugoditi vsem željam in 
potrebam. Tako izkazana podpora nam je dajala energijo 
in moči pri iskanju dobrih rešitev, novih možnosti in virov 
za realizacijo zadanih nalog ter potreb naših ljudi. Iskrena 
hvala za ta korekten, iskren in  čudovit odnos. 

Je že tako, da življenje hitro teče in po navadi rečemo, da 
začenjamo vedno znova. Tudi tokrat začenjamo tako; ver-
jamem, da vsi skupaj še bolj pripravljeni na izzive časa, še 
bolj izkušeni in prekaljeni za naloge, ki so pred nami. Ver-
jamem,  da bodo  tudi  zaradi tega  naslednja leta lahko 
še plodnejša in uspešnejša. Po pravilih bi moral danes več 
napisati o doseženih rezultatih, novih načrtih in obljubah 

za naslednja štiri leta, itd., pa bom to prihranil za kakšno 
drugo priložnost ali morda čas po volitvah.

Danes se želim predvsem zahvaliti vsem, s katerimi sem 
lahko delil teh nekaj let. Najprej Vam, spoštovane občanke 
in občani, za zaupanje in priložnost, da smo bili lahko sku-
paj uspešni; vsem občinskim svetnikom, občinskim odbo-
rom in komisijam; vsem društvom in organizacijam, kate-
rih delo je dajalo utrip življenju Dobrne. Preprosto vsem, 
ki ste vsak na svojem področju: na gospodarskem, druž-
benem, političnem, verskem, kulturnem, komunalnem, 
gasilskem; na področju civilne zaščite, turizma, kmetijstva, 
obrti in še kje, našli svoje udejanjanje v povezavi z občino, 
hvala Vam. Iskreno se želim zahvaliti občinski upravi, ki je 
odgovorno opravila svoje poslanstvo in žrtvovala mnogo 
svojega časa, da so, ob vseh razvojnih nalogah in projek-
tih, vsakdanje občinske zadeve tekle normalno.

Naj bo Občina Dobrna tudi ob bližajočih se volitvah od-
prta za toleranten ustvarjalni duh in naj bo to občina, ki 
daje prednost strokovnemu delu za dobrobit in napredek 
celotne skupnosti, kjer posameznik ne postavlja na prvo 
mesto svoje politične pripadnosti. Naj bo  skupna želja, 
da nas v času bližajočih volitev in tudi kasneje vodi zna-
na misel velikega misleca, ki pravi: »Razdelitev talentov na 
tem svetu naj ne bi povzročala skrbi. Naša odgovornost je, 
da svoje talente razvijemo in jih uporabimo za izpolnitev 
najvišjih možnih dosežkov.«  V našem primeru za dobro 
Občine Dobrna in nas samih.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

PO MANGARTU KONČNO TUDI MI

Odgovor na članek g. Vinka Štravsa v rubriki Pisma bralcev 
– odmevi v Novem tedniku – dopolnjen z dogodki po ob-
javi v NT. 

V 61. št. Novega tednika se je, v rubriki Pisma bralcev, z na-
slovom Po Mangartu končno tudi mi na članek  novinar-
ke Novega tednika v zvezi s sanacijo plazov iz programa 
Vlade RS za leto 2006 oglasil lastnik zemljišč na območju 
plazu v Zavrhu nad Dobrno, g. Vinko Štravs. 

Celotna zgodba o plazu, ki smo ga poimenovali Plaz Štravs 
v Zavrhu nad Dobrno, je bila s strani Občine Dobrna jav-
no in v celoti predstavljena v 23. številki glasila Dobrčan, 
v septembru 2004. Ker pa članek gospoda Štravsa ponov-
no navaja toliko neresnic in prilagojenih resnic, se mi zdi 
podaja nekaterih dejstev s strani občine in predvsem ob-
čanov, ki so življenjsko vezani na ureditev tega območja, 
nujna.
Navedbe g. Štravsa, da je Občina Dobrna v letu 2002 pri-
dobila 13 milijonov za odpravo nevarnosti, preprosto ne 
držijo. Vsi prejemki s strani MOP so strogo namenski, evi-

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!



4 Dobrčan, št. 31/2006

BESEDA ŽUPANA

dentirani in preverljivi.

Ko je Občina Dobrna v letu 1998 nasledila tožbo g. Štravsa 
od Občine Celje in Občine Vojnik, smo pričeli z iskanjem 
možnosti, kako primer zaključiti v dobrobit vseh. Po prou-
čitvi zadeve smo še v letu 1998 na MOP prijavili ta plaz kot 
prioriteto. Ob dejstvu, da potrebnih del in sanacije ni mo-
žno izvajati brez soglasij lastnikov zemljišč, smo želeli tudi 
od g. Štravsa pridobiti to soglasje, a nam žal tega do danes 
ni uspelo. V vseh dokumentih je bila za gospoda Štravsa 
sporna omemba ceste preko njegovih zemljišč do spo-
dnjih šestih gospodinjstev, ki to cesto do svojih domov, 
skupaj s Štravsovimi, uporabljajo že več kot 50 let. Normal-
na posledica te skupne uporabe dovozne ceste je celovita 
sanacija območja plazu z ureditvijo že obstoječe ceste do 
Štravsovih in do spodnjih šestih gospodinjstev, kar je tudi 
edina možna in racionalna rešitev. V nasprotnem duhu so 
bila v vseh teh letih (od 1998  do danes) s strani g. Štravsa 
zavrnjena vsa iskana soglasja za sanacijo plazu in dovozne 
ceste na njegovem zemljišču.
Tudi tokrat, ko smo uspeli za raziskave, potrebne vrtine 
in projekte s strani države zagotoviti vsa sredstva, ob po-
novnem iskanju potrebnega soglasja je bila 31. 7. 2006 na 
zapisnik na Občini Dobrna podana zahteva g. Štravsa, da 
se iz vsebine soglasja črta določba o dovozni cesti in da bo 
potem soglasje podpisal. Tudi po tem, ko smo  ugodili še 
tej (nerazumni) zahtevi in g. Štravsa večkrat obiskali s pro-
šnjo, naj soglasje vendarle podpiše, do danes še nimamo 
soglasja Štravsovih za sanacijo plazu. Od notarja potrjena 
soglasja ostalih lastnikov zemljišč - vseh Štravsovih sose-
dov - smo pridobili v dveh dneh. Tako je ob zagotovlje-
nih sredstvih sanacija »Štravsovega« plazu, in s tem trajno 
zavarovanje nepremičnin na tem območju - tudi in pred-
vsem njegovih,  še naprej odvisna  od »volje« g. Štravsa. 
Žal morajo biti ta sredstva porabljena do konca leta 2006 
in jih ni mogoče prenesti ali  porabiti za druge namene, 
ponovno  pa jih bo za ta isti projekt verjetno zelo težko 
ali nemogoče dobiti. Ob takem ravnanju lastnika zemlji-
šča je težko sprejemati in razumeti trditve o ogroženosti 
njegovih nepremičnin zaradi nedejavnosti občine in žu-
pana, kot g. Štravs vedno in povsod navaja v svojih javnih 
polemikah. 

Prizadevanja g. Štravsa, da ne podpiše soglasja, in občini 
še naprej onemogoča izvedbo potrebnih raziskav in pro-
jektov ter na tej osnovi kasneje celovito sanacijo območja, 
imajo svoje cilje ... 
Kljub temu pa je Štravsove še težje razumeti z vidika žele-
nega sožitja med vaščani ter vzajemnosti in enakosti pra-
vic državljanov.  Pravice nemotenega dovoza do svojega 
doma ima g. Vinko Štravs urejene po obstoječi cesti preko 
zemljišč sosedov in so mu tako same po sebi umevne; nih-
če mu jih ne brani ali omejuje, medtem pa ta isti g. Vinko 
Štravs  drugim (šestim gospodinjstvom) prepoveduje in 
omejuje pravico služnosti  ter uporabe te iste ceste po nje-
govem zemljišču, tako da so si sosedje morali to pravico 
po večletni pravdi pridobiti po sodni poti, čeprav so prav 
to cesto sosedje in Štravsovi vseskozi skupaj urejali in tudi 

sami izvedli pripravo ceste ter jo pred leti s pomočjo takra-
tne krajevne skupnosti v celoti tudi asfaltirali. 
Kot vse občine, tudi Dobrna ureja ceste v skladu z veljavno 
zakonodajo, tako da pridobi zemljišča, kjer potekajo ceste, 
s tem pa tudi pravico urejanja in upravljanja teh. Za nekoč 
dogovorjene in izvedene ceste je praksa, da se izvede od-
mera ceste in lastniki obstoječe ceste neodplačne  prene-
sejo v javno dobro. V primeru g. Štravsa se ni bilo mogoče 
dogovoriti za prenos ceste v javno dobro kakor tudi ne za 
odkup zemljišča za cesto. V okviru iskanja možnosti prido-
bitve soglasja Štravsovih z odkupom vseh njihovih nepre-
mičnin, je bil v soglasju z g. Štravsom izbran sodni cenilec 
za cenitev Štravsovih nepremičnin, vendar je bila končna 
cena g. Štravsa več kot dvakrat višja od uradne cenitve so-
dnega cenilca. Na takšne rešitve občina ni mogla pristati. 

Ne glede na navedeno in ne glede na to, kako g. Vinko 
Štravs v sklopu svojih »resnic« uporablja ime občine in 
župana, bom vesel in se mu bom javno zahvalil, ko bo so-
sedom in občanom, ki že preko 50 let prihajajo do svojih 
domov  po zemljiščih, ki jih je podedoval, prostovoljno  
omogočil enake pravice,  kot jih sam brezpogojno uživa 
od teh svojih sosedov. 

Najbolj primerno bi bilo, da se cesta do vseh  domov  (tudi 
na območju Štravsovih) ustrezno uredi v sklopu sanacije 
območja, po katerem poteka, ter nato na osnovi enega iz-
med opisanih načinov dobi status javno dobro. Tako bi se 
vsa soseska razbremenila in vzpostavila normalne pogoje 
za življenje ter razvoj, kar si vsi najbolj želimo. Na občini 
bomo veseli takšne odločitve Štravsovih.

Kljub svoji tožbi in dejstvu nepodpisanega soglasja za 
izvajanje del na njegovih  zemljiščih je g. Vinko Štravs v 
minulih letih večkrat zahteval, da naj občina pristopi k sa-
naciji plazu. Zahteve je utemeljeval z navedbami, da plaz 
ogroža premoženje Štravsovih (stanovanjsko hišo in go-
spodarsko poslopje, ki je bilo tudi predmet tožbe). Z zah-
tevami g. Štravsa, ki jih brez njegovega soglasja za dela na 
njegovih zemljiščih ni (bilo) možno udejanjiti, je bil vedno 
seznanjen tudi Občinski svet Občine Dobrna.
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Tudi tokrat je Občina Dobrna vlogo za sanacijo Plazu Štra-
vs na MOP utemeljevala z navedbami, da plaz ogroža sta-
novanjsko hišo, gospodarsko poslopje, krajevni vodovod, 
telefonsko napeljavo in  dovozno cesto. Na tej osnovi so 
bila za ta namen tokrat s strani Vlade RS tudi odobrena 
sredstva.

Po odobritvi sredstev za Plaz Štravs je bil pri ogledu pla-
zu na terenu recenzent MOP opozorjen s strani lastnika 
zemljišča, g. Vinka Štravsa, da je plaz na svojem zemljišču 
saniral in da  ni potrebe za sanacijo. Na tej osnovi je bila 
Občina Dobrna s strani MOP opozorjena na  terenu prido-
bljene informacije, ki niso skladne z vlogo Občine Dobrna  
za sanacijo plazu.
Ob vztrajanju g. Štravsa, da je plaz na njegovem zemljišču 
saniran, in dejstvu  nepodpisanega soglasja za izvajanje 
del na njegovem zemljišču je Občina Dobrna na MOP mo-
rala odstopiti od že odobrenih sredstev in sanacije Plazu 
Štravs v Zavrhu nad Dobrno.

Seveda bomo veseli in g. Štravsu hvaležni, če bo tudi se-
daj, ko je občina iz zgoraj navedenih razlogov morala od-
stopiti od že odobrenih sredstev za Plaz Štravs, še naprej  
vztrajal, da je plaz saniran. Če je temu res tako, bomo vese-
li njegove pri notarju overovljene izjave, da je Plaz Štravs 
v Zavrhu saniran in da g. Vinko Štravs  s tega naslova do 
Občine Dobrna ne bo več uveljavljal nobenih zahtevkov. 

Aktivnosti za pridobivanje potrebne dokumentacije, pri-
jave na razpisih ter iskanje poti do sredstev za tovrstne 
projekte vzamejo veliko časa in energije občinski upravi 
in županu, a je veselje toliko večje, ko je projekt uspešno 
zaključen in sofinanciran s strani države ali EU ter je s tem 
prihranjen kakšen občinski tolar. V danem primeru žal 
temu ne bo tako. Plaz Štravs (kljub že odobrenim sred-
stvom) ne bo financiran s strani države in ga bo morda ne-
koč morala financirati Občina Dobrna iz lastnih sredstev, ki 
so namenjena delovanju občine in njenim občanom, kar 
pomeni toliko manj sredstev za asfaltiranje cest,  gradnjo 
vodovodov, ... manj sredstev za pomoč starejši generaciji, 
manj sredstev za dejavnosti društev, mladine, kulture itd. 
… Navedeno je težko razumeti, še posebej, če se zave-
damo, da lahko velikostni red trajne, varne in strokovne 
ureditve podobnih plazovitih območij (katerih sanacija se 
lahko izvaja samo na osnovi ustreznih geoloških raziskav 
in vrtin ter na tej osnovi projektiranih rešitev) dosega zelo 
visoke, tudi za velike občine, težko sprejemljive vsote. 

Težko je delati in biti ravnodušen v takšnih primerih, kakor 
tudi razumeti takšna ravnanja, takšno zavestno in namer-
no povzročanje škode sebi, lokalni skupnosti in njenim 
občanom. Občina Dobrna dnevno ureja tovrstne zadeve 
z mnogimi občani in lastniki zemljišč, po katerih potekajo 
različni komunalni vodi (plazovi, ceste, vodovodi, kanaliza-
cija itd. …) in veseli ter hvaležni smo Vam, drage občanke 
in občani, da v večini primerov (v mnogo več kot 99 %) ve-
dno pridobimo potrebna soglasja ali najdemo kompromis 
za racionalno in sprejemljivo rešitev. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl

DOGODKI, KI SO ZAZNAMOVALI 
OBDOBJE 2003-2006

Ob zaključku določenega obdobja po navadi napra-
vimo pregled našega dela: katere večje projekte smo 
uspeli uresničiti poleg izvajanja z zakonom predpisa-
nih nalog in nudenju potrebnih uslug občanom. 

Ob financiranju osnovnih, z zakonom predpisanih de-
javnosti občine, kot so: predšolska vzgoja, šolska vzgoja, 
zdravstveno varstvo, socialno varstvo, varstvo starejših 
in mladine, vzpodbujanje društvene dejavnosti, kulture, 
športa; urejanje in vzdrževanje osnovne javne infrastruk-
ture, cest, vodovodov, kanalizacije; vzpodbujanje razvoja 
turizma, kmetijstva, obrti in podjetništva, itd., smo, kot 
tudi v minulem obdobju, mnogo pozornosti namenili po-
dročju komunalnih dejavnosti, okolja in prostora. 

Tako je Občina Dobrna v mesecu februarju 2003 pristopila 
k spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine 
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje 
Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna, dopol-
nitev 2003, s katerim so zagotovljeni prostorski pogoji za 
realizacijo nekaterih pomembnih razvojnih projektov za 
celovit in hitrejši dolgoročni razvoj Dobrne. 
V novem  prostorskem planu so zagotovljeni prostorski 
pogoji za razvoj športno- rekreacijskega parka z večjim 
prireditvenim prostorom in zunanjimi vodnimi površina-
mi pred Dobrno; prostorski pogoji za razvoj kliničnega 
turizma, turističnega naselja ali apartmajev v smislu va-
rovanih stanovanj na območju Novega gradu; razširitev 
zdraviliškega kompleksa z Apart naseljem, itd. Prav tako 
je z novim prostorskim planom dana možnost strnjene 
gradnje, kot tudi individualne gradnje. 
Na 30. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna sta bila, 
po manjših zapletih z izdelovalcem lokacijskih načrtov, 
končno sprejeta Odlok o Lokacijskem načrtu za stano-
vanjsko naselje Gutenek in Odlok o Lokacijskem načrtu 
za stanovanjsko naselje Zavrh. S tem bo dana možnost  
gradnje približno 40 stanovanjskih hiš. 

Z novim Zazidalnim načrtom Center Dobrna so oprede-
ljene prostorske možnosti gradnje poslovno-stanovanj-
skih objektov in trgovine v centru Dobrne ter objektov 
družbenega standarda (prizidek k vrtcu; prizidek za po-
trebe devetletne osnovne šole, krajevne in šolske knjižni-
ce; večnamenska avla z odrom za prireditve ter prostori 
za društveno dejavnost in mladinski center) na območju 
kompleksa osnovne šole in vrtca. 
Z realizacijo dela ZN Center Dobrna se počasi začenja 
uresničevati zastavljena vizija razvoja občine. Zgrajeni so 
objekti v centru Dobrne, zgraditi pa je še potrebno celo-
tno komunalno ureditev centra, parkirišča in zahtevano 
protipoplavno zaščito. Dela naj bi se končala  po načrtih, 
predvidoma v jesenskem času.
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Poleg stanovanj je občina investitor izgradnje celotne ko-
munalne ureditve centra, parkirišč in zahtevane protipo-
plavne zaščite. V sklopu urejanja centra Dobrne in temu 
pogojene protipoplavne zaščite se bo moral povišati tudi 
most čez Topličico, za katerega so pridobljena vsa soglas-
ja lastnikov in pripravljena potrebna dokumentacija. 

Prav tako je bil izveden tudi razpis za  izvajalca  idejne za-
snove ureditve celotnega območja trga Dobrne in idej-
ne zasnove objekta TIC-a Dobrna. Občina Dobrna želi v 
osrednjem delu naselja Dobrna (na območju obstoječega 
trga pod cerkvijo, gostiščem Triglav, občinsko stavbo  in  
gostiščem Lovec, razširiti in oblikovati novtrg s krožiščem 
ter osrednjim prireditvenim prostorom z objektom za pri-
reditve - za potrebe turističnega društva in TIC-a. 
Ena večjih pridobitev za Dobrno je zagotovo izgradnja 
bencinskega servisa v Dobrni. Z izgradnjo le-tega je 
območje vhoda v Dobrno dobilo v celoti novo podobo. 
V sklopu ureditve bencinskega servisa se je uredila tudi 
kompletna komunalna infrastruktura naselja Pristova in 
Lokovina – spodnji del (kanalizacija, vodovod in cestna 
infrastruktura). Dodatno smo v sklopu izgradnje navede-
ne infrastrukture predvideli še izgradnjo objekta in naba-
vo opreme za avtomatizirano kloriranje vode iz zajema 
Lanšperg za naselje Dobrna, Pristova, Vinska Gorica in del 

Tako je bila v letu 2004 izgrajena tudi kanalizacija od ben-
cinske črpalke do Novega gradu – do predvidene gradnje 

novega Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. 
S to investicijo je območje Novega gradu, Lokovine in Pri-
stove v celoti ekološko sanirano. 

Na področju oskrbe z vodo smo v letu 2004 pridobili 
gradbeno dovoljenje  za izgradnjo vodovoda Loka–Lo-
kovina–Klanc–Parož in Vinska Gorica iz vrtine Parož. 
Glede na omejena proračunska sredstva je projekt razde-
ljen na pet faz; v letošnjem letu pa se bo izvedla prva faza, 
ki bo financirana iz proračuna Občine Dobrna, deloma iz 
proračuna Občine Velenje in sredstev Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Izvajalec za 
izvedbo prve faze je že izbran, v tej fazi pa bo izgrajeno 
črpališče, elektro priključek, tlačni vod in 80 m3 rezervoar 
pri Lovski koči s priključitvijo tega na obstoječi cevovod 
na naselje Klanc. V naslednjih letih pa se predvideva še 
povezava od novega rezervoarja Lovska koča do rezervo-
arja v Loki. 

Po nekajletnih usklajevanjih s Termami Dobrna smo v 
letu 2003 uspeli predati vodovodni sistem Dobrna 
(Vrtina Hudičev graben, Vodovod Uršek in Vodovod 
Lanšperg) v upravljanje z odlokom določenemu upra-
vljavcu vodovodov v Občini  Dobrna, to je  Vodovodu 
- kanalizaciji Celje. V sklopu teh aktivnosti je bilo sanira-
nih cca 50 vodovodnih jaškov, dve črpališči in del vodovo-
dnega omrežja za vzpostavitev normalnih tlačnih con v 
Dobrni. Navedeno je pomembno za zagotovitev požarne 
varnosti, posebej pa še za območje »novega naselja«, kjer 
je bil preslab pritisk. 

V okviru projekta dolgoročne zasnove varne oskrbe z 
vodo v Občini Dobrna je bil v  letu 2004 izveden tudi tlač-
ni vod - črpališče Škoflek; rezervoar Zavrh za zagoto-
vitev zadostnih količin vode v vodovodnem sistemu 
Vrba–Zavrh, in s tem omogočena priključitev naselja 
spodnja Vrba in vodovoda Gutenek na vodovodni sis-
tem Zavrh–Vrba. 

Na področju komunalne infrastrukture se je v mesecu sep-
tembru 2006 pričela izgrajevati vodovodna, kanalizacij-
ska in cestna infrastruktura: trasa Pelicon–Mogu–Deu. 
Za omenjeni projekt je Občina Dobrna v decembru 2005 
pridobila vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje. 

Asfaltiranje cest se izvaja v skladu z vsakoletnim spreje-
tim proračunom občine, s katerim občinski svetniki uskla-
jujejo enakovredno zastopanje naselij in  asfaltiranja tako 
imenovanih napajalnih cest, ki bodo omogočale enako-
vrednejši razvoj občine, ohranitev poseljenosti ter razvoj 
našega podeželja. Na tej osnovi so bile v obdobju 2003-
2006 urejene in asfaltirane naslednje ceste v naši občini:
• cestna povezava Lokovina–Vinska Gora, 
• cesta Kolar–Žužek in kapela–Jurko  v Klancu, 
• cesta Kamnik–Dobovičnik–Bincl  v Parožu,
• cesta Stropnik- Štravs na Brdcah nad Dobrno,
• cesta Skutnik–Repas v Klancu,
• cesta Mohorič–Šotner–Cicl na Brdcah nad Dobrno,
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• cesta Loka–Pohajač–Flis,
• cesta Kuk–Rihter v Zavrhu, 
• cesta Brusl–Pihler na Klancu, 
• cesta Dolar v Vrbi, 
• cesta Korenak–Kanižar v Lokovini, 
• cesta Koštomaj v Vinski Gorici, 
• cesta Mešl–Štravs v Zavrhu, 
• cesta Polenek na Klancu, 
• cesta Skutnik na Klancu, 
• cesta Štepihar–Trnovšek na Dobrni.

Prav tako se vsako leto izvaja sistemska ureditev maka-
damskih cest na celotnem območju občine, ki zajema 
potrebno širitev in rekonstrukcijo cest ter strokovno od-
vajanje meteorne vode s cestišča. 

Za sanacijo škod po neurjih, ki je Občino Dobrna prizade-
la avgusta 2005, smo na podlagi prijave in ocene škode s 
strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli nekaj sred-
stev za sanacijo makadamskih cest in sanacijo plazu v 
Parožu. 

Vsako leto se nekaj sredstev nameni tudi za urejanje po-
kopališča na Dobrni. V tem času se je uredila osrednja 
pot do pokopališča, prenovljena in urejena je kuhinja v 
mrliški vežici, letos pa je še bila narejena nova fontana, ki 
bo služila namenu predvsem tistim, ki prihajajo na poko-
pališče z zahodne smeri.   

Nova pridobitev v letošnjem letu je tudi razsvetljava 
igrišč pri šoli in nov pitnik vode za vse, ki se udeležujejo 
športnih aktivnosti na igriščih. 

Skupaj z Javnimi napravami, ki vršijo organiziran odvoz 
komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine 
Dobrna in komunalno-cestno inšpektorico, se ves ta čas 
vrši vključevanje v organiziran odvoz odpadkov. Na osno-
vi strategije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Celje, 
ki je usklajena z državno strategijo ravnanja z odpadki, so 
tudi v Občini Dobrna nameščene posode na EKO otokih 
(papir, steklo, kovine). 

Občina Dobrna je v septembru 2003 začela izvajati projekt 
»Energetska zasnova Občine Dobrna« z namenom, da 
bi pridobila osnovne informacije o rabi in oskrbi toplotne 
energije v občini. Razlog za zbiranje teh informacij je ugo-
tovitev energetskega stanja v občini, pregled optimalnih 
možnosti rabe energije ter možni energetski ukrepi v ob-
čini. Energetsko zasnovo je izvajala družba ISPO d.o.o. iz 
Ljubljane, ki je bila izbrana na razpisu.

Zaključena je tudi izgradnja kabelsko-razdelilnega sis-
tema na področju Klanca, Vrbe in Zavrha nad Dobrno. 

V preteklih obdobjih je Občina Dobrna posvečala veliko 
pozornosti urejanju zemljiškoknjižnih zadev. Tako so 
se v zadnjih letih za večino zemljišč, kjer je bila v zemljiški 
knjigi še vknjižena družbena lastnina, skladno z delitveno 

bilanco občin bivše skupne Občine Celje, uredili vpisi na 
ime Občine Dobrna. 

Ob navedenih projektih je veliko aktivnosti občine usmer-
jeno v urejanje pogojev in projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov družbenega standarda v Dobrni, 
in sicer:

• Novogradnja knjižnice s prostorom za mlade in
 e-knjižnico 
• Adaptacija in novogradnja šole 
• GRADNJA KULTURNEGA DOMA - Prizidek k šoli za
 potrebe kulturnih dejavnosti in društev ter večna-

menska avla z odrom za prireditve 
• Adaptacija telovadnice

V letu 2007 bo Ministrstvo za kulturo sofinanciralo izgra-
dnjo knjižnice, zato moramo še v tem letu pridobiti po-
trebno dokumentacijo in projekte ter upravno dovoljenja 
za gradnjo objekta. 

V zaključni fazi je tudi priprava idejnih rešitev končne ure-
ditve novogradnje Vrtca Dobrna v neposredni bližini 
obstoječega vrtca z možnostjo kasnejše širitve in prizid-
ka k Osnovni šoli Dobrna. 

V decembru 2002 je bila otvoritev prenovljenih pro-
storov Vrtca Dobrna. V igralnicah in garderobah so bila 
prenovljena tla, opravljena so bila potrebna mizarska in 
pleskarska dela. Kompletno je bila zamenjana oprema v 
igralnicah, garderobah in v zbornici. Obenem je bila po-
sodobljena in prenovljena vrtčevska kuhinja.

V avgustu 2004 je bil nabavljen tudi nov šolski kombi za 
prevoz otrok.

Ena od osnovnih nalog občine je tudi skrb za požarno 
varnost. Vsako leto je proračunu za to področje namenje-
nih kar nekaj sredstev; v letu 2005 tudi za nabavo kombi 
vozila in v letu 2004 za sofinanciranje nakupa gasilske 
črpalke.

V jesensko-zimskem obdobju 2004/2005 se je izvajal 
projekt Živimo zdravo. To je naslov projekta, ki so ga v 
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sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje in 
Ministrstvom za zdravje izvajali v Občini Dobrna. Živimo 
v času, ko ob vsakdanjih obveznostih mnogokrat poza-
bimo nase in na svoje zdravje. Tega se po navadi zavemo 
šele takrat, ko nas na to opozori naše telo. Mnogokrat pa 
bi lahko z majhnimi napori in spremembami pomembno 
prispevali h kvaliteti našega zdravja – življenja. 

V letu 2005 je bil obnovljen tudi Zdravstveni dom Do-
brna. Nova streha, prenovljena fasada in obnovljena 
notranjost objekta nudijo možnost zagotavljanja osnov-
ne zdravstvene dejavnosti in zobozdravstva v Dobrni v 
ustreznejših in prenovljenih prostorih.  

Veliko pozornosti pa v Občni Dobrna namenjamo tudi 
urejanju kraja, saj se zavedamo, da je to sestavni del tu-
ristične ponudbe Dobrne. Veliko del na tem področju 
postorimo z Režijskim obratom Občine Dobrna, ki poleg 
drugih nalog, ki jih opravlja, skrbi tudi za lep in urejen vi-
dez kraja Dobrna. Poleg tega vsako leto v proračunu ob-
čine namenimo kar nekaj sredstev za ureditev poti, ne-
prometno turistično signalizacijo, vzdrževanje parka, 
itd., s čimer želimo turista pritegniti v objem neokrnjene 
narave in v turistično ponudbo občine vključiti tudi naše 
podeželje. 

Z namenom promocije in razvoja turistične ponudbe v 
Občini Dobrna smo v letu 2004 skupaj s Termami Dobrna, 
društvi, zavodi in podjetniki v Dobrni ustanovili Gospo-
darsko- interesno združenje Turizem Dobrna, ki poleg 
promocije skrbi tudi za organizacijo različnih prireditev, 
za prijavo projektov na razpise, izdelavo prospektov; skrbi 
za razvoj novih turističnih produktov, itd. Eden takšnih je 
tudi ureditev kulturne dediščine Črne kuhinje pri Šu-
mej na Brdcah nad Dobrno, katere otvoritev je bila letos 
v mesecu juniju. 

Z namenom iskanja novih potencialov dodatne turistične 
ponudbe na Dobrni se je Občina Dobrna vključila v pro-
gram CRPOV za območje naselij Dobrna, Klanc, Lokovina 
in Loka pri Dobrni.

Leta 2003 se je sedem občin (Dobje, Dobrna, Oplotni-
ca, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče) odločilo 
medsebojno razvojno povezati in skladno z usmeritvami 
Ministrstva za kmetijstvo pristopiti k pripravi skupnega 
razvojnega programa podeželja. Namen razvojnega 
programa podeželja je zagotovitev skupne razvojne stra-
tegije celotnega projektnega območja vseh sedmih ob-
čin, trajnostnega razvoja podeželja, nadaljnjega razvoja 
kmetijstva, še posebej spodbujanje ekološke pridelave, 
razvoja dopolnilnih dejavnosti in osebnega dopolnilnega 
dela na kmetijah, stalnega izobraževanja različnih ciljnih 
skupin, razvoja podjetništva na podeželju ter vzposta-
vitev trajnega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, 
institucijami, društvi, kmetovalci, podjetniki in drugimi 
zainteresiranimi. 

Ker se zavedamo, da je v povezovanju, sodelovanju in 
iskanju novih virov možnost napredovanja, se Občina 
Dobrna preko različnih projektov ali različnih programov 
povezuje z drugimi občinami, tako na področju turizma, 
prometne in druge komunalne infrastrukture, odlaganja 
odpadkov, urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih voda, varovanja vodnih virov itd.

Ob sprotnem izvajanju tekočih nalog posvečamo v Občini 
Dobrna vseskozi posebno pozornost tudi razvoju in uva-
janju elektronskega poslovanja z občani in s svetom. Tako 
ima Občina Dobrna prenovljeno, uporabniku prijazno in 
preglednejšo spletno stran; www.dobrna.si. Tu lahko 
najdete vse podatke o občini, kot tudi druge koristne in-
formacije in aktualne novice. V minulih letih nam je tudi 
uspelo vzpostaviti večino baz podatkov ter digitalizirati in 
vektorizirati kataster komunalnih objektov, naprav, cest, 
vodovodov, kanalizacije itd.; vse baze prostorskega plana, 
katastra občine, pridobiti orto-foto posnetke občine in 
druge geodetske podlage. Prav tako so vsi ti podatki do-
stopni občanom in drugim uporabnikom na naši spletni 
strani pod Prostorsko-informacijski sistem občin (PISO).

Vsako leto občina objavi javne razpise o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja, dopolnilne dejavnosti na kmetijah v smeri 
turistične ponudbe, za subvencioniranje malega gospo-
darstva in obrti, za subvencioniranje novih delovnih mest 
v Občini Dobrna, kot tudi javne razpise za dodelitev sred-
stev društvom.
Prav tako se tudi mi redno prijavljamo na razpise ministr-
stev in mnogokrat smo bili tudi uspešni.  

V Občini Dobrna se razveselimo tudi vsakega novega čla-
na skupnosti in kot pozornost se staršem novorojencev 
nameni priložnostno knjižno darilo, enoletna naročni-
na na revijo Otrok in družina ter denarna pomoč v vi-
šini 25.000 SIT ob rojstvu  prvega otroka in 30.000 SIT 
ob rojstvu drugega in vsakega naslednjega otroka. 
Ob tem pa nismo pozabili tudi na nekoliko starejšo gene-
racijo, saj vsako leto ob dnevu starejših organiziramo sre-
čanje starejših občanov, na katerega se  vedno odzove 
visoko število starejših. 

Vseh aktivnosti, ki se odvijajo v občini, preprosto ni 
mogoče našteti, zato sem poskušala našteti le po-
membnejše, ki so zaznamovale obdobje 2003-2006. 
V občini smo veseli prebujanja Dobrne, kar nakazuje-
jo mnoge zastavljene in končane investicije. Nemalo 
truda je bilo vloženega, da so se izpeljali vsi postopki, 
ki so pripeljali do tega, da zastavljeni projekti tečejo 
oz. so končani.  Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k 
temu, se iskreno zahvaljujem.

Zdenka Kumer
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Upravne naloge Krajevnega urada Dobrna so:

- sprejem vlog in izdaja osebnih izkaznic ter vodenje po 
 stopkov v zvezi z izdajo dvojnika osebne izkaznice
- sprejem vlog in izdaja biometričnih potnih listov ter
 vodenje postopkov v zvezi z izdajo dvojnika potnega
 lista
- sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem
 listu
- dovoljenja, da lahko otrok potuje v tujino v spremstvu 
 tretje osebe
- podpisi nepokretnih oseb na domu in ostalih
 ustanovah, kjer stranka zaradi zdravstvenih razlogov ni
 zmožna priti na sedež krajevnega urada
- prijava stalnega in začasnega prebivališča (podaljšanje
 začasnega prebivališča)
- sprejem prijav potovanj v tujino za več kot tri mesece
 in vrnitev iz tujine
- izdaja potrdil iz uradne evidence o stalnem prebivališču  
 in potrdil o družinski skupnosti
- sprejem vlog za spremembo osebnega imena
- sprejem vlog za  izbiro priimka za pravni promet
- potrjevanje tujih obrazcev o bivanju in izdaja potrdil o 

bivanju

Občane nameravamo v naslednjem 
članku obvestiti o dejavnostih, ki jih 
bo Občina Dobrna izpeljala v nasle-
dnjem letu na področju prostorskega 
razvoja. Članek je namenjen vsem, ki 
bodo v prihajajočem obdobju vlagali 
v izgradnjo ali obnovo nepremičnin, 
pa za to nimajo ustreznih zakonskih 
možnosti.

V letu 2003 se je v celoti spremenila 
vsa gradbena in prostorska zakono-
daja (Zakon o graditvi objektov in 
Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 
110/02), ki prinaša številne novosti. 
Ena pomembnejših je gotovo ta, da 
bodo v mesecu juliju 2007 razvelja-
vljeni vsi veljavni prostorski akti ob-
čin. Tako bo potrebno trenutno ve-
ljavni prostorski plan Občine Dobrna 
in prostorske ureditvene pogoje za 
območje Občine Dobrna, ki določata 

vse prostorske ureditve, nadomesti-
ti z novimi prostorskimi akti, kot jih 
predvideva nova zakonodaja.
Občina Dobrna je zato pristopila k 
izdelavi strategije prostorskega ra-
zvoja občine in prostorskega reda 
občine. Trenutno smo v fazi izdelave 
strokovnih podlag za omenjena pro-
storska akta

Občina Dobrna bo z novimi prostor-
skimi akti zagotovila prostorske mo-
žnosti za večstanovanjsko gradnjo, 
poskušala bo oblikovati novo poseli-
tveno območje v Vinski Gorici, kamor 
se bo med drugim lahko usmerjala 
nova gradnja; veljavno urbanistično 
zasnovo naselja Dobrna bo dopolni-
la in uskladila z novim trendom in-
tenzivnejšega prostorskega razvoja, 
v čim večji možni meri bo poskušala 
poiskati prostorske možnosti za in-

PRIPRAVE OBČINE DOBRNA NA IZDELAVO
OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

dividualne investicije občanov. Pri 
tem bo ohranjala dosedanji vzdržen 
in trajnostni prostorski razvoj ter va-
rovala kulturno dediščino in naravno 
okolje ter naravne vrednote v občini.

Pri oblikovanju prostorskih aktov bo 
občina v čim večji meri vključila tudi 
javnost. Vse želje občanov se bodo 
formalno zbirale, ko bo objavljen 
javni poziv -  predvidoma v začetku 
prihodnjega leta. 

V prihajajočih mesecih vas bomo 
preko Dobrčana ali z javnimi obvestili 
obveščali o novostih, ki jih pripravlja 
Občina Dobrna na področju izdelave 
občinskih prostorskih aktov.

Biro URBANISTI CELJE
Mojca Furman Oman, univ.dipl.ing.geod.

UPRAVNE IN OSTALE NALOGE KRAJEVNEGA URADA DOBRNA
- UPRAVNE ENOTE CELJE V OBČINI DOBRNA

- sprejem ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča ter 
izjav o nakupu zemljišča

- vpis spremembe izobrazbe v delovno knjigo
- izdaja izpiskov iz rojstne in potrdil iz matične knjige 
- izdaja potrdil o državljanstvu
- evidentiranje podpisov pri referendumih in podporah
- izdaja upravne takse
- sprejem vlog za javno prireditev
- potrjevanje obrazcev za štipendijo
- sprejem vlog za pobiranje prostovoljnih prispevkov
- izdaja priglasnic za vozniško dovoljenje
- sprejem vlog za invalidski znak
- plačilo upravne takse za vozniško dovoljenje
- posredovanje splošnih informacij s področja del
 in nalog Upravne enote Celje

NOVOST

- upravna overitev podpisov in kopij
- izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov

Upravna enota Celje
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Uporabno dovoljenje je upravna od-
ločba, s katero organ, ki je izdal grad-
beno dovoljenje, na podlagi uspešno 
opravljenega tehničnega pregleda 
dovoli uporabo tako zgrajenega 
objekta.

Poseben primer pridobitve uporab-
nega dovoljenja velja za enostano-
vanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi 
gradbenega dovoljenja, ko se upo-
rabno dovoljenje izda brez poprej 
opravljenega tehničnega pregleda, 
če investitor zahtevi za izdajo upo-
rabnega dovoljenja poleg geodet-
skega načrta novega stanja zemljišča 
priloži izjavo projektanta in nadzor-
nika, da je takšna stavba zgrajena v 
skladu s predpisi.

Sicer se pa postopek izdaje uporab-
nega dovoljenja prične na zahtevo 
investitorja ali izvajalca, če investitor 
zahtevka ne vloži v 8 dneh po preje-
mu obvestila izvajalca, da je gradnja 
končana. V postopku sodelujejo le 
investitor in drugi udeleženci pri gra-
dnji (projektant, izvajalec, nadzornik) 
ter tisti, ki so določeni v komisijo za 
tehnični pregled in dajo soglasje, in 
ustrezni izvedenci za posamezna po-
dročja. V tem postopku torej ni do-
pustno in ni možno vključevati dru-
gih udeležencev razen investitorja in 
njegovih izvajalcev.

V zahtevi za izdajo uporabnega do-
voljenja je treba navesti, da je objekt 
zgrajen oz. rekonstruiran v skladu 
z gradbenim dovoljenjem, številko 
in datum gradbenega dovoljenja, 
podatke o projektantu, ki je izdelal 
projekt za izvedbo in projekt izve-
denih del, ter podatke o izvajalcu 
oz. izvajalcih, ki so objekt gradili oz. 
rekonstruirali. Zahtevi pa morajo biti 
priloženi še: projekt izvedenih del; 
izjava, s katero nadzornik potrdi, da 
so bile med gradnjo v projekt vnese-
ne vse spremembe in so te skladne 
z izdanim gradbenim dovoljenjem; 
gradbeni dnevnik, geodetski načrt 
novega stanja zemljišča po konča-
ni gradnji, dokazilo o zanesljivosti 
objekta, projekt za obratovanje in 
vzdrževanje objekta ter druge podat-

ke in dokazila, če to določa gradbeno 
dovoljenje ali poseben zakon. K vlogi 
ni potrebno prilagati izdanega grad-
benega dovoljenja, ker ga ima v svoji 
zbirki listin pristojni organ, prav tako 
tudi ne dokazov v zvezi s pravico gra-
dnje.

Na podlagi popolne vloge upravni 
organ v postopku s sklepom razpiše 
tehnični pregled, v katerem imenuje 
komisijo in določi datum pregleda.
Zoper ta sklep ni pritožbe. O dnevu 
tehničnega pregleda mora investitor 
obvestiti  udeležence, ki so sodelova-
li pri gradnji. V komisijo pa so vablje-
ni predstavniki, ki izdajajo soglasje, 
in določeni izvedenci za posamezna 
področja v primeru zelo zahtevnega 
ali specifičnega objekta. V navede-
nem sklepu je zapisano opozorilo 
tistim, ki izdajajo soglasje, da se bo 
njihova odsotnost razumela kot so-
glašanje k zgrajenemu oz. rekonstru-
iranemu objektu.

S tehničnim pregledom se mora 
ugotoviti, ali je objekt izveden v skla-
du z gradbenim dovoljenjem; ali je 
iz dokazila o zanesljivosti objekta 
razvidno, da je objekt zgrajen v skla-
du z gradbenimi predpisi in pogoji, 
določenimi za gradnjo, in da so bili 
upoštevani predpisani ukrepi za pre-
prečitev oz.
omejeni vplivi, ki bi jih lahko povzro-
čil objekt sam po sebi oz. z uporabo 
v okolici; ali so inštalacije, tehnološke 
naprave in oprema kvalitetno vgraje-
ne in izpolnjujejo predpisane para-
metre ter varnost in zdravje pri delu, 
varstvo pred požarom in varstvo 
okolja; ali obstaja ustrezno dokazilo 
o zanesljivosti objekta, ki ga morata 
podpisati odgovorni vodja del oz.
gradbišča ter odgovorni nadzornik; 
ali je navodilo za vzdrževanje in obra-
tovanje objekta izdelano v skladu z 
zakonom in ali je v skladu z geodet-
skimi predpisi izdelan geodetski na-
črt novega stanja zemljišča in novo 
zgrajenih objektov.

Posebej je potrebno opozoriti, da 
tehnični pregled vodi in usmerja 
uradna oseba, ki vodi postopek in o 

samem tehničnem pregledu vodi za-
pisnik.

Po opravljenem tehničnem pregledu 
ima upravni organ možnost, da izda 
štiri vrste odločb, in sicer: izda upo-
rabno dovoljenje, odredi odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti, odredi 
poskusno obratovanje ter izvedbo 
prvih meritev obratovalnega moni-
toringa po predpisih o varstvu okolja 
ali zavrne izdajo uporabnega dovo-
ljenja.

Uporabno dovoljenje je upravna od-
ločba, ki mora vsebovati vse obvezne 
sestavine, ki jih določa Zakon o splo-
šnem upravnem postopku, dodatno 
pa mora v izreku vsebovati tudi na-
vedbo o vrsti objekta glede na na-
men njegove uporabe. Sestavni del 
uporabnega dovoljenja so tudi: vo-
dilna mapa dokazila o zanesljivosti 
objekta, vodilna mapa projekta iz-
vedenih del, geodetski načrt novega 
stanja zemljišča in vodilna mapa pro-
jekta za obratovanje in vzdrževanje 
objekta.

Če je upravni organ po opravljenem 
tehničnem pregledu odredil odpra-
vo pomanjkljivosti, mora investitor 
potem, ko jih je odpravil, upravne-
mu organu predložiti dokazila o tem 
in zahtevati, da se ponovno opravi 
tehnični pregled. Če upravni organ 
ugotovi, da ni potreben ponovni teh-
nični pregled, izda uporabno dovo-
ljenje. V kolikor investitor v 30 dneh 
od tehničnega pregleda odpravi po-
manjkljivosti in o tem obvesti uprav-
ni organ, komisija ali njen član pa na 
podlagi predloženih listin ugotovi, 
da so pomanjkljivosti odpravljene, 
ugotovitev pripiše k zapisniku o teh-
ničnem pregledu, izda upravni organ 
uporabno dovoljenje, ne da bi bila 
pred tem izdana odločba o odpravi 
pomanjkljivosti. Na ponovnem teh-
ničnem pregledu pa se sicer pregle-
dajo le tista dela, ki jih je bilo potreb-
no opraviti ali naknadno opraviti, v 
komisiji pa sodelujejo le tisti člani, ki 
so imeli pripombe. Če po ponovnem 
tehničnem pregledu še vedno niso 
odpravljene vse pomanjkljivosti, 

UPORABNO DOVOLJENJE
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upravni organ investitorju ponovno 
izda odločbo, da mora v določenem 
roku odpraviti pomanjkljivosti. Če 
investitor še vedno ne odpravi teh 
pomanjkljivosti, upravni organ z od-
ločbo zavrne izdajo uporabnega do-
voljenja in o tem seznani pristojnega 
gradbenega inšpektorja.

V primeru objekta z vplivi na okolje 
upravni organ po izvedenem teh-
ničnem pregledu odredi poskusno 
obratovanje. Investitor mora pred 
iztekom roka poskusnega obratova-
nja zahtevati, da se opravi zaključni 
tehnični pregled.
Na zaključnem tehničnem pregledu, 
ki ga lahko opravi tudi posamezni 
član komisije, se pregledajo le tiste 
vgrajene inštalacije, tehnološke na-
prave oz. oprema, pri katerih se je v 
poskusnem obratovanju ugotavljala 
kvaliteta opravljenih del, vgrajene-
ga materiala ter doseženi parametri 
tehnološkega procesa in preverjajo, 
ali ti parametri zagotavljajo varnost 
in zdravje pri delu ter varstvo pred 
požarom in ne presegajo dovoljenih 
vplivov na okolje.
Na tej podlagi izda upravni organ 
uporabno dovoljenje.

Zavrnilna odločba za izdajo uporab-
nega dovoljenja pa se izda v prime-
rih, ko je ugotovljeno, da ima objekt 
takšne pomanjkljivosti, da gre za 
nevarno gradnjo, pomanjkljivosti pa 
ni možno odpraviti, ali če iz dokazil 
o zanesljivosti objekta ni razvidno, 
da bo mogoče objekt uporabljati in 
vzdrževati v skladu s predpisi o zago-
tavljanju varnosti in zdravja pri delu, 
ter v primerih, ko investitor ne od-
pravi ugotovljenih pomanjkljivosti 
v roku, pa ni zaprosil za podaljšanje 
roka.

Zakon o graditvi objektov pozna tudi 
posebne primere uporabnih dovo-
ljenj, in sicer v primeru, ko je šlo za 
gradnjo objekta zaradi neposredno 
grozečih naravnih in drugih nesreč 
oz. preprečitve ali zmanjšanja njiho-
vih posledic, pa za tak objekt ni bilo 
izdano gradbeno dovoljenje, investi-
tor priloži le geodetski načrt novega 
stanja zemljišča in ustrezno dokazilo 
o izpolnjevanju bistvenih zahtev in v 
primeru enostanovanjskih stavb, na 
kar smo pa že opozorili na začetku.

Posebni primeri so tudi, ko upravni 
organ izda potrdilo, da imajo upo-

rabno dovoljenje po samem zakonu: 
objekti (stavbe in poslovni prostori v 
njih), zgrajeni pred 31. 12. 1967, pod 
pogoji, da so ti objekti v uporabi, 
da se jim namembnost ni bistveno 
spremenila in so zemljišča na predpi-
san način evidentirana v zemljiškem 
katastru; objekti gospodarske jav-
ne infrastrukture, ki so bili zgrajeni 
pred 25. 6. 1991, če so na predpisan 
način evidentirani v katastru komu-
nalnih naprav, in enostanovanjske 
stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi 
gradbenega dovoljenja in so v upo-
rabi ter evidentirane v zemljiškem 
katastru; posamezna stanovanja in 
poslovni prostori v etažni lastnini, 
ki so bili rekonstruirani na podlagi 
gradbenega dovoljenja, izdanega na 
podlagi dosedanjih predpisov ter za 
objekte, ki so se pred 9. 11. 1996 lah-
ko zgradili na podlagi priglasitve, če 
so v uporabi in se jim namembnost 
ni spremenila in za obrambno–zašči-
tne objekte, če so v uporabi in se jim 
namembnost po 25. 6. 1991 ni spre-
menila. V vseh navedenih primerih je 
potrebno navedena dejstva dokazo-
vati z različnimi dokaznimi listinami.

Damjan Vrečko
Konrad Gologranc

Od izida 30. številke glasila Občine Dobrna se je Ob-
činski svet Občine Dobrna sestal dvakrat, in sicer na 
29. redni seji, dne 6. 7. 2006, ter na 30. redni seji, dne 
13. 9. 2006. 

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA, 6. 7. 2006

Občinski svet Občine Dobrna je med drugimi točkami 
dnevnega reda 29. redne seje obravnaval in sprejel skle-
pe o začasnem zadržanju izvajanja Odloka o Lokacijskem 
načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek in Odloka o Loka-
cijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, in sicer za 
čas do 30. 9. 2006 ter sklep o začasnem zadržanju izvaja-
nja Odloka o Lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje 
Zora, do preklica.
Občinski svet Občine Dobrna je na tej seji občinskega 
sveta sprejel spremembo sklepa o imenovanju občinske 
volilne komisije Občine Dobrna, sprejel spremembo skle-
pa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna. Občinski 

svet je sprejel tudi spremembo in dopolnitev Odloka o 
etnoloških spomenikih Občine Dobrna.
Občinski svet Občine Dobrna se je seznanil tudi z namero 
izstopa družbe Terme Dobrna d.d. iz Gospodarsko-intere-
snega združena – GIZ Turizem Dobrna.

30. REDNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA, 13. 9. 2006

Na tej seji so se svetniki, med drugimi točkami dnevnega 
reda, seznanili z dvema poročiloma, in sicer poročilom o 
delu Medobčinskega inšpektorata občin Dobrna, Vitanje, 
Vojnik in Zreče, katerega je podala inšpektorica Nataša 
Kos ter polletnim poročilom, obdobje od 1. 1. 2006 do 
30. 6. 2006, o izvrševanju Proračuna Občine Dobrna za l. 
2006.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela: 
Mateja Smrečnik
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, 
št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 
24/2006 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o social-
nem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92 s spremembami), in na 
podlagi določil 3. in 6. tč. Pogodbe o soinvestiranju pri 
zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 23062-
45/03 z dne 10.11.2004, Pogodbe o soinvestiranju pri 
zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 360-
03-0002-27/2003-1 z dne 10.11.2004, Dodatka št. 1 z dne 
11.04.2005 in Dodatka št. 2 z dne 09.08.2005, sklenjene 
med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim 
skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana, in Občino Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE,
JAVNI SKLAD, POLJANSKA CESTA 31, LJUBLJANA,

in
OBČINA DOBRNA, DOBRNA 19, 3204 DOBRNA,

objavljata

JAVNI RAZPIS
ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

I.
PREDMET RAZPISA

1.1.
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v svojem imenu 
in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: raz-
pisnik) razpisuje oddajo v najem 14 neprofitnih najemnih 
stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v na-
jem predvidoma v mesecu januarju 2007. Dve stanovanji, 
v lasti Občine Dobrna, se v tem sklopu ne razpisujeta, ker 
sta namenjeni za službene potrebe.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem 

prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list 
RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06, v nadaljevanju: pravilnik) 
oproščeni plačila varščine;

- lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem pro-
silcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz pred-
hodne alinee  zavezanci za plačilo varščine.

Od razpisanega števila 14 stanovanj bodo predvidoma:
- 4 stanovanja namenjena za oddajo v najem prosilcem, 

ki so glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika 
oproščeni plačila varščine in se bodo uvrščali na listo A 
in 

- 9 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, 
ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravil-
nika, in so zavezanci za plačilo varščine ter se bodo uvr-
ščali na listo B.

- 1 stanovanje namenjeno za oddajo v najem invalidnim 
osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vo-
zička.

Ti prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A 
(oproščeni plačila varščine) oziroma liste B (zavezanci za 
plačilo varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. 
14 stanovanj je predvidenih v Dobrni, v objektu št. 4 (ZN 
Center Dobrna).
 
Lastnika stanovanj sta Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana (lastnik 
11 stanovanj) in Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 
(lastnik 3 stanovanj). Najemniki bodo najemne pogodbe 
sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega 
v najem.

1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo dolo-
čena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postop-
ku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, 
št. 131/03 in 142/04) oziroma na podlagi predpisa, ki bo 
veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pra-
vico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, 
citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljav-
nim v času trajanja najemnega razmerja.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 
m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina v mesecu 
avgustu 2006, izračunana na podlagi navedenih veljavnih 
predpisov 43.255,00 SIT (180,49€).

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsa-
kih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila 
o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega sta-
novanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega 
stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v naje-
mno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postop-
ku določenim s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani na-
slednji površinski normativi:

Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja
brez plačila varščine – lista A

Površina stanovanja
s plačilom varščine – lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.



�3Dobrčan, št. 31/2006

JAVNI RAZPISI

II.
RAZPISNI POGOJI

2.1.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebiva-
lišče na območju Občine Dobrna.  

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
so tudi:
- žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v ma-
terinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, 
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju 
zgoraj navedenih občin;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vo-
zička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stal-
nega prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah, 
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč 
druge osebe in zdravstvene storitve;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o po-
državljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 
izpolnjujejo splošne pogoje  do dodelitve neprofitnega 
stanovanja po pravilniku.

2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stano-
vanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 
01.07.2005 do 30.06.2006 ne presegajo v točki 2.3. za 
listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v 
državi, ki je v obdobju od 01.07.2005-30.06.2006 znašala 
180.681,00 SIT.
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno 
v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi 
A –(oproščeni plačila varščine) ali za stanovanja po listi B 
–(zavezani za plačilo varščine).

2.3.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se 
ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospo-
dinjstva oproščeni plačila varščine – lista A in na prosilce, 
ki so zavezani k plačilu varščine – lista B.

Velikost
gospodinjstva

LISTA  A LISTA B

% Meja dohodka % Meja dohodka

1-člansko 90 % do 162.613,00 SIT od 90 % do 200% nad 162.613,00 SIT 
do 361.362,00 SIT

2-člansko 135 % do 243.919,00 SIT od 135 do 250 % nad 243.919,00 SIT 
do 451.703,00 SIT

3-člansko 165 % do 298.124,00 SIT od 165 do 315 % nad 298.124,00 SIT 
do 569.145,00 SIT

4-člansko 195 % do 352.328,00 SIT od 195 do 370 % nad 352.328,00 SIT 
do 668.520,00 SIT

5-člansko 225 % do 406.532,00 SIT od 225 do 425 % nad 406.532,00 SIT 
do 767.894,00 SIT

6-člansko 255 % do 460.737,00 SIT od 255 do 470 % nad 406.737,00 SIT 
do 849.201,00 SIT

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja le-
stvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih 
točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

2.4.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še nasle-
dnje splošne pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni na-
jemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedolo-
čen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je 
stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v 
najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik 
drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primer-
nega stanovanja.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega 
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati
40% vrednosti primernega stanovanja

1-člansko 3.631.710,00 SIT
2-člansko 4.438.756,00 SIT
3-člansko 5.649.326,00 SIT
4-člansko 6.617.782,00 SIT
5-člansko 7.666.943,00 SIT
6-člansko 8.473.989,00 SIT

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primerne-
ga stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 
točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja 
v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v 
višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s pla-
čilom lastne udeležbe in varščine.

2.5.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega 

zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje 
in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;

- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 
1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlo-
gov.

III.
KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJ-

SKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1.
Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih sta-
novanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih 
določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. čle-
nom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kate-
gorije prosilcev: mlade družine in mladi, družine z večjim 
številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, 
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državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali 
podnajemniki, ženske in ženske z otroki, žrtve družinske-
ga nasilja.  
Skladno z določili  4. člena pravilnika, razpisnik določa še 
dodatne pogoje, in sicer: 
- stalnost bivanja v Občini Dobrna,
- izobrazba prosilca in njegovega zakonca.

Točkuje se izobrazba prosilca in izobrazba njegovega za-
konca, točke se seštevajo. V zvezi s stalnim bivanjem v Ob-
čini Dobrna se upošteva čas do objave razpisa. V primeru 
prekinitve stalnega bivanja v Občini Dobrna, se leta stal-
nega bivanja v Občini Dobrna seštevajo.

3.2.
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za 
posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo 
višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B
1. mlade družine; mladi 60 60
2. družina z večjim številom otrok
– najmanj trije otroci

60 60

3. invalidi in družine z invalidnim članom 60 60
4. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali 
podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)

100 100

5. žrtve nasilja v družini 100 100

DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B
6. stalnost bivanja prosilca na območju Občine Dobrna (Upošteva se čas do objave 
razpisa, v primeru prekinitve stalnega bivanja v Občini Dobrna, se leta stalnega 
bivanja v Občini Dobrna seštevajo.)

• za bivanje od 5 do 10 let 10 10
• za bivanje nad 10 do 15 let 20 20
• za bivanje nad 15 do 20 let 30 30
• za bivanje nad 20 let 40 40

7. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca
(najmanj visoka izobrazba)

40 40

IV.
VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi 
najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stano-
vanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe 
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine 
za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali 
poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek 
presega mejo določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci 
po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši 
pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredeli-
jo v odločbi in najemni pogodbi.     

V.
RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na javni razpis za dodelitev ne-

profitnih stanovanj v najem, lahko dvignejo obrazec vlo-
ge, s katerim se prijavijo na razpis v času od  02.10.2006 
do vključno 03.11.2006, do 12. ure v tajništvu OBČINE DO-
BRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo 
sami s spletne strani Občine Dobrna: www.dobrna.si
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso 
v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po 
tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih ta-
ksah (ZUT-UPB2, Ur.l. RS, št. 114/05), kar znaša 4.250,00 SIT 
(17,73 €). Upravna taksa v znesku 4.250,00 SIT (17,73 €) se 
plača v upravnih kolkih ali s plačilnim nalogom na račun 
številka: trr št. 01355-0100003171,– Občinske upravne ta-
kse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahte-
vane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s 
tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra 
za socialno delo ali drugimi dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik 
sprejemal od 02.10.2006 do vključno 03.11.2006, in sicer: 
v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure, v sredo 
tudi od 13.00 do 16.00 ure.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo predložene razpisni-
ku (oddane v tajništvu-vložišču Občine Dobrna), do  
03.11.2006 do 12.00 ure.

Prosilci oddajo vloge s prilogami praviloma osebno v 
prostorih OBČINE DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
izjemoma jih pošljejo pisno po pošti s priporočeno po-
šiljko.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da 
vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listi-
nami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in 
vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s skle-
pom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem mo-
rajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 
2., 3. in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uvelja-
vljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-

zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družin-

skih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma 
njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero pro-
silec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovolju-
jejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upra-
vljalcih zbirk podatkov; 

3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva za 
obdobje 01.07.2005-30.06.2006 (osebni dohodek, 
pokojnina, dohodek iz dela prek Študentskega servi-
sa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot 
dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo 
in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, 
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preživnina, dodatek za nego otroka, štipendije, dohod-
ki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institu-
cionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic nesreče 
itd.;  

4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakon-
skega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega 
družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna 
ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj 
pogodba ni sklenjena; 

6. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnaje-
mnini;

7. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z 
največ 110 točkami (točkovalni zapisnik) 

8. utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki 
stanuje pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava pro-
silca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi;

9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izja-
ve o obstoju izvenzakonske skupnosti;

10. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega 
otroka;

11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 
let;

12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev 

in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so 
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživnin-
skega sklada;

15. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov 
ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno 
ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe;

16. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za 
socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje);

17. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo traj-
na obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s 
slabimi stanovanjskimi razmerami;

18. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše 
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko du-
ševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje spe-
cialistične pediatrične službe;

19. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih 
in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča 
- varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih 
dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihoso-
cialno pomoč ob nasilju;

20. notarsko overjeno potrdilo o javno priznani izobrazbi 
(diploma).

21. izjava o dobi bivanja v občini

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču 
in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik ne-
posredno od pristojnega državnega organa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 

VI.
SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanj-
ske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, po-
trebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofi-
tnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo 
pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogleda. V primeru ogleda, se ta opravi nenapovedano in 
le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene 
listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede 
na število razpisanih stanovanj.
 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 
uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih 
točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci 
razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanj-
skih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo 
prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri 
katerih predstavlja višina najemnine za primerno stano-
vanje večji delež v družinskem dohodku. 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v 
roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posa-
mezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko 
v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslo-
vi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu 
popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stal-
no prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki 
jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci 
bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravi-
čeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali ki se na 
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta iz seznama upravičencev.
 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponov-
no preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in 
merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V 
primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih 
uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega 
razpisa, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta iz 
seznama upravičencev.
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Vloge za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oddane 
na naslov Občine Dobrna pred objavo tega javnega raz-
pisa, ki niso podane na ustreznih obrazcih in ne vsebujejo 
zahtevanih prilog, ne štejejo in se ne obravnavajo v sklo-
pu tega javnega razpisa. 

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine 
Dobrna, v času uradnih ur: ponedeljek 8.00 –12.00 ure, 
sreda 8.00-12.00 in 13.00-16.00 ure, petek 8.00-12.00 ure 
ali na naslovu http://www.dobrna.si.

Občinska uprava Občine Dobrna

OBVESTILO O ZAKLJUČKU JAVNEGA  RAZPISA ZA 
PODPORO PREUSMERITVAM KMETIJ V EKOLOŠKO 
KMETOVANJE ZA LETO 2006

Zaradi porabe sredstev, namenjenih za Podporo preu-
smeritvam kmetij v ekološko kmetovanje za leto 2006, 
je javni razpis zaključen.

Občinska uprava Občine Dobrna

VOLITVE

OVK Občine Dobrna je na svoji 1. seji, v torek,  22. 8. 2006, 
sprejela sklep o določitvi volišč za izvedbo volitev v ob-
činske svete in volitve župana, ki bodo v nedeljo, 22. 10. 
2006 oz. 5. 11. 2006 ali 12. 11. 2006 (če bo potreben drugi 
krog za volitve župana).

Volišče, na katerem bo predčasno glasovanje (17., 18. 
in 19. 10. 2006) je določeno le eno, le-to je na sedežu 
Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna.

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je 
razpisal redne volitve v občinske svete in redne voli-
tve županov, ki bodo v nedeljo, 22. oktobra 2006. 

Na območju Občine Dobrna je za volitve članov Ob-
činskega sveta Občine Dobrna določeno sedem (7) 
volilnih enot (VE), v katerih se člani volijo po večin-
skem načelu.

NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA SO DOLOČENE 
NASLEDNJE VOLILNE ENOTE, IN SICER:

1.  Volilna enota, VE 1 – obsega območje naselja Dobrna 
– volita se 2 (dva) člana

2.  Volilna enota, VE 2 –  obsega območje naselij Lokovina 
in Loka – voli se 1 (en) član

REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV - 
NEDELJA, 22. OKTOBER 2006

3.  Volilna enota, VE 3 – obsega območje naselij Vinska 
Gorica in Pristova – voli se 1 (en) član

4.  Volilna enota, VE 4 – obsega območje naselja Klanc 
– voli se 1 (en) član

5.  Volilna enota, VE 5 – obsega območje naselij Zavrh 
nad Dobrno in Brdce nad Dobrno – voli se 1 (en) član

6.  Volilna enota, VE 6 – obsega območje naselja Vrba 
– voli se 1 (en) član

7.  Volilna enota, VE7 – obsega območje naselij Parož in 
Strmec nad Dobrno – voli se (1) član

Za volitve župana je celotno območje Občine Dobrna 
ena (1) volilna enota.

Občinska volilna komisija Občine Dobrna

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE DOBRNA
DOBRNA 19, 3204 DOBRNA

Šifra: 04101-0002- 11/2006-6
Datum: 23. 8. 2006

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA ZA IZVEDBO 
LOKALNIH VOLITEV 2006

Sklep o določitvi volišč za območje Dobrna:

1. VOLILNA ENOTA ŠT. 1: ZDRAVST. DOM DOBRNA,
(naselje Dobrna)

2. VOLILNA ENOTA ŠT. 2: OŠ DOBRNA (telovadnica),
(Lokovina in Loka pri Dobrni)
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3. VOLILNA ENOTA ŠT. 3: OŠ DOBRNA (telovadnica),
(Vinska Gorica in Pristova)

4. VOLILNA ENOTA ŠT. 4 : GASILSKI DOM DOBRNA,
(Klanc)

5. VOLILNA ENOTA ŠT. 5: GASILSKI DOM DOBRNA,
(Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno)

6. VOLILNA ENOTA ŠT. 6: OŠ DOBRNA (telovadnica),
(Vrba)

7. VOLILNA ENOTA ŠT. 7: FRANC ŠPEGEL (Strmec nad 
Dobrno 1)
(Parož in Strmec nad Dobrno)

OVK OBČINE DOBRNA

VSE INFORMACIJE, KI SE NANAŠAJO NA IZVEDBO 
LOKALNIH VOLITEV 2006, BODO OBJAVLJENE V 
POSEBNI ŠTEVILKI GLASILA DOBRČAN, KI BO IZ-
ŠLO PREDVIDOMA DO 13. 10. 2006.

Uredništvo Glasila Občine Dobrna- Dobrčan (v nada-
ljevanju: Glasilo) objavlja v skladu s 5. členom Zakona 
o volilni kampanji (Ur.l. RS, št. 62, 94, 17/97, 22/99) 
naslednja pravila in pogoje za objavljanje predvolilnih 
dogajanj, predstavitev kandidatov, strank in njihovih 
programov. 

1.

Skladno z 10. členom Odloka o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila Občine Dobrna (Ur.l.RS, št.80/02) se 
organizatorju volilne kampanje za objavljanje predvolil-
nih dogajanj, predstavitev kandidatov, strank in njiho-
vih programov, med volilno kampanjo lokalnih volitev 
2006, del prostora v Glasilu, v izredni številki »VOLITVE 
2006«, brezplačno nameni za predstavitev kandidatov 
in kandidatnih list do največ 1/2 A4 strani v Glasilu.

Za ostale volilne predstavitve in sporočila, ki presežejo 
1/2 A4 strani, velja za objavo veljavni cenik Glasila. Za 

oglaševanje v volilni kampanji se morebitni popusti ne 
priznavajo. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 6. 
členom Zakona o volilni kampanji – navedba naročnika 
in biti skladni s 50. členom Zakona o medijih -  za resnič-
nost in točnost navedb odgovarja naročnik.

2.

Pisne prijave za predstavitve sprejema uredništvo Glasila 
DOBRČAN, najkasneje od torka dne 03.10.2006, in sicer 
po redni pošti na naslov uredništva Dobrna 19, Dobrna 
ali po elektronski pošti: obcina@dobrna.si .

3.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 8. septembra 2006.

Uredništvo Dobrčana

VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN ZA ŽUPANE 2006

PRAVILA ZA IZRABO PROSTORA V GLASILU OBČINE DOBRNA »DOBRČAN«

KOMUNALA

V zadnji številki Dobrčana smo napovedali, da vam bomo 
predstavili opravljena dela v Občini Dobrna v tem obdo-
bju.

Na šolskih športnih igriščih, kjer je prijeten prostor za re-
kreacijo, druženje, zabavo in veselje, sta dve novi pridobi-
tvi, in sicer nov pitnik vode ter razsvetljava igrišč, ki sta 
namenjena vsem, ki se udeležujejo športnih aktivnosti 
na igriščih. Igrišča so bila čez vse poletje polno zasedena, 
zato si je lahko marsikdo olajšal žejo na novem pitniku. 
Hkrati je na igriščih nova razsvetljava, tako da se lahko 
športne aktivnosti oz. prireditve odvijajo tudi zvečer. 

Dela smo nadaljevali na pokopališču, kjer smo v začetku 
meseca avgusta naredili novo fontano, ki bo služila svo-
jemu namenu predvsem tistim, ki prihajajo na pokopali-
šče z zahodne smeri. 

V mesecu juniju smo na cestnem omrežju pričeli z asfal-
tiranjem cest po vnaprej sprejetem programu vzdrževa-
nja. Občani so pripravili podlago in uredili odvodnjava-
nje, tampon in asfaltiranje pa je prevzela Občina Dobrna. 
Delo so dokončali občani z ureditvijo ustreznih bankin. 
Asfaltiranih je bilo približno 2000 m’ cest, in sicer: Kuk–
Rihter v Zavrhu, Brusl–Pihler na Klancu, Dolar v Vrbi, Ko-

DEJAVNOST ODDELKA KOMUNALE, OKOLJA IN PROSTORA
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renak–Kanižar v Lokovini, Koštomaj v Vinski Gorici, Meš 
–Štravs v Zavrhu, Polenek na Klancu, Skutnik na Klancu in 
Štepihar–Trnovšek na Dobrni.

Hkrati se je z asfaltiranjem cest nadaljevalo vzdrževa-
nje makadamskih cest. Po pripravljenem programu so 
se pričela dela na celotnem območju občine, ki bodo, v 
okviru proračunskih sredstev 2006, predvidoma končana 
v mesecu oktobru. Izvaja se gramoziranje, urejuje se od-
vodnjavanje cest, ... Prav tako se je celovito rekonstruirala 
cesta Žužek–Lovska koča, ki je predvidena za asfaltiranje 
v letu 2007.

V pristojnost občinske komunalne službe spada tudi 
vzdrževanje gozdnih cest. Izvedena bo rekonstrukcija 
treh cest, in sicer ceste Urlčjek-Prodenšek, ceste Lovska 
koča-Hobe in ceste Urlčjek–Štravs I.

Med vzdrževalna dela spada tudi del parka pri Termah 
Dobrna, ki ga vzdržuje Režijski obrat Občine Dobrna, vr-
tnarije pa bodo po svoji strokovni plati poskrbele za lep 
in urejen videz gredic v parku. Potok Topličico bo Občina 
Dobrna, tako kot je bila praksa že v preteklih letih, poči-
stila s pomočjo javnih delavcev, ki bodo redno skrbeli za 
primerni izgled struge in brežin potoka. Poleg tega pa 
bodo pridne roke delavcev, zaposlenih preko javnih del v 
Občini Dobrna, poskrbele za redno košnjo trave ob vseh 
javnih in sprehajalnih poteh, parkih in ostalih dogovorje-
nih površinah. 

Močno neurje v mesecu avgustu 2005 je v Občini Dobr-
na povzročilo veliko škode na javni cestni infrastrukturi. 
Plazovi, hudourniki ter blato so uničevali ceste, kmetijske 
površine ter poplavljali hiše. Večina cest je bila razdrtih ter 
zasutih s kamenjem in blatom. Zaradi močnega vetra je 
bilo podrtih tudi veliko dreves. Na podlagi posredovane 
prijave in ocene te škode je Občina Dobrna s strani Mini-
strstva za okolje in prostor prejela nekaj sredstev za sana-
cijo, ki jih je vložila predvsem v sanacijo makadamskih 
cest in sanacijo plazu v Parožu.

Začetek poletja nas je zaznamoval z dolgim sušnim vre-
menom, ki je povzročilo pomanjkanje pitne vode na po-
sameznih območjih Občine Dobrna. V teh primerih so 
priskočili na pomoč gasilci, ki razvažajo še tako potrebno 
pitno vodo.

Na področju vodooskrbe potekajo aktivnosti glede izgra-
dnje vodovoda Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska 
Gora iz vrtine Parož. Kot sem že omenila v prejšnji številki 
Dobrčana, je projekt razdeljen v pet faz, v letu 2006 pa 
se bo izvedla 1. faza: vrtina K-1/01, črpališče VH40m3 Č, 
vodohran VH80m3 Lovska koča. Tako je bil v mesecu ju-
liju razpisan razpis za najugodnejšega izvajalca, t.j. Grad-
beništvo Jože Škrablin s. p., v mesecu septembru pa so 
se že pričela dela na omenjenem vodovodu. Vrednost 
investicije za izgradnjo 1. faze, ki obsega vrtino, črpališče, 
vodohran, cevovod, električne napeljave, naprave in opre-
mo, je več kot 60 milijonov tolarjev. Projekt bo financiran 
iz proračuna Občine Dobrna, proračuna Mestne občine 
Velenje in sredstev Službe Vlade RS za lokalno samoupra-

Pitnik

Fontana
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vo in regionalno politiko. Investicija bo omogočala prebi-
valcem občine možnost priključitve na vodovodni sistem 
in izboljšanje kvalitete vode v obstoječem vodovodnem 
sistemu.

Na področju komunalne infrastrukture se je prav tako v 
mesecu septembru pričela izgradnja vodovodne, kana-
lizacijske in cestne infrastrukture: odsek 1 in 2, t.j. trasa 
Pelicon–Mogu–Deu. Vrednost projekta je 48 milijonov 
tolarjev in bo financiran iz okoljskih dajatev in amortiza-
cije. Vse aktivnosti za izbor izvajalca je izvajalo podjetje 
Vodovod-kanalizacija, d.o.o. iz Celja, Gradnje Žveplan pa 
so bili najugodnejši ponudnik na razpisu.   

Poleg nekaterih stanovanj v centru Dobrne je občina 
tudi investitor izgradnje celotne komunalne ureditve 
centra, parkirišč in zahtevane protipoplavne zaščite. 
V sklopu urejanja centra Dobrne in temu pogojene pro-
tipoplavne zaščite se bo obnovil tudi most čez potok To-
pličico, za katerega so že pridobljena soglasja lastnikov 
zemljišč in ustrezna dokumentacija. V mesecu septembru 
se je tako pričela izgradnja komunalne opremljenosti cen-
tra. Ker pa gradbena dela zahtevajo določene posege v 
zemljišča (izkopi), vas naprošamo za določeno strpnost. 

Občina Dobrna se nahaja pred ciklusom priprave novih 
prostorskih dokumentov, tako kot jih zahteva Zakon o 
urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03). Ta 
ciklus mora biti zaključen do 20. 7. 2007, ko bodo prene-
hale veljati prostorske sestavine občinskih planskih ak-
tov. Tako mora Občina Dobrna v tem obdobju pripraviti 
in sprejeti strategijo prostorskega razvoja občine ter pro-
storski red občine. Cilj projekta je tako izdelati strokovne 
podlage za izdelavo strategije prostorskega razvoja Obči-
ne Dobrna ter strokovne podlage za izdelavo prostorske-
ga reda Občine Dobrna. Izvajalec je izbran, čas izdelave 
projekta pa je ocenjen na 6 mesecev. Predvidoma bo ob-
čina v začetku drugega leta sprejemala razvojne pobude 
za spremembe namembnosti zemljišč.

Predstavili smo vam nekaj večjih projektov, ki so se odvi-
jali in se še odvijajo v Občini Dobrna na področju komu-
nale, okolja in prostora v letošnjem letu. Menimo, da se 
imamo v prihodnosti česa veseliti. Na morebitne moteče 
stvari pa nas le opozorite, mi pa jih bomo skušali po naših 
najboljših močeh odpraviti.

Urška Vedenik

OTVORITEV ODCEPA CESTE 
PIHLER-BRUSL-ZALOŽNIK 

Dolgoletna želja krajanov zaselka Klanc, odcep ceste 
Pihler-Brusl-Založnik, se je izpolnila. 22. julija 2006 smo 
slovesno odprli novo asfaltirano cesto ob navzočnosti 
župana Občine Dobrna, g. Martina Brecla, nadzornega, g. 
Vlada Olenška, predsednika režijskega odbora, g. Branka 

Dobovičnika, izvajalca zemeljskih del, g. Branka Gobca; 
svetnikov Občine Dobrna in nas, krajanov.
Za tako uspešno izvedbo in rezultat te gradnje se vsem, 
ki so v njej sodelovali, iskreno zahvaljujemo.

Sara Pihler   

NOVA CESTA KUK–RIHTER

Krajani Zavrha smo zelo veseli, da je končno tudi v naš 
konec prispela asfaltna cesta. Z združenimi močmi nam 
je uspelo, čeprav je bilo treba vložiti veliko truda in tudi 
denarja. Seveda sami ne bi zmogli, zato se lepo zahva-
ljujemo: Občini Dobrna in njenemu županu, g. Martinu 
Breclu, da je znal prisluhniti našim željam; svetnikom Ob-
čine Dobrna, da so potrdili našo prošnjo; gospodu Vladu 
Olenšku, da je tako zvesto nadziral potek dela pri pripravi 
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dela. Cesto sta slavnostno otvorila župan, g. Martin Brecl, 
in najstarejši občan Zavrha, gospod  Ivan Zagruševcem.

Hvaležni smo občini tudi za obnovo vodovoda, saj so bile 
cevi tu res dotrajane.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali, 
da je danes pot skozi Zavrh lepa, gladka in brez prahu.

Upamo pa, da bo tudi z Božjim blagoslovom župnika, go-
spoda Nika Krajnca, varno in brez nesreč služila svojemu 
namenu.

Režijski odbor Zavrha

NOVA PRIDOBITEV V VINSKI GORICI

Na pragu jeseni, v soboto, 16.septembra, je bil za Vinsko 
Gorico poseben dogodek, pravi mali praznik, saj smo po 
dolgem času otvorili in predali svojemu namenu asfaltni 
odsek ceste proti domačiji Koštomaj v dolžini 150 metrov. 
S tem se je uresničila dolgoletna želja vseh Koštomajevih, 
ki so prevzeli domačijo Jamnikar, po domače Anželak.
Pripravljalna dela so se pričela v začetku meseca aprila. 
Na trasi so se opravila zemeljska dela, razširitev, odvo-

dnjavanje, nasip podložnega in gramoznega materiala 
ter utrditev na predpisano višino in širino. Meseca julija 
so stekla pripravljalna dela za asfaltiranje, v najbolj vročih 
dneh letošnjega poletja pa je bil veliki finale – preplasti-
tev grobega in finega asfalta. Naj omenim, da se je pri pri-
pravi ceste pokazala složnost in pomoč Koštomajevih so-
sedov in prijateljev, zlasti pri fizičnih delih, zato gre velika 
zahvala prav njim – sosedom, ki so na kakršenkoli način 
pomagali pri izgradnji omenjenega odseka ceste. Zahvalil 
bi se rad tudi izvajalcu zemeljsko–strojnih del ter kami-
onskih prevozov, podjetniku Branku Gobcu; izvajalcem 
asfaltiranja, CMC Celje; s strani občine nadzornemu orga-
nu, Vladu Olenšku in Urški Vedenik. Kot glavnemu investi-
torju tega projekta bi se zahvalil Občini Dobrna in Občin-
skemu svetu Občine Dobrna za odobritev proračunskih 
sredstev. Največja zahvala pa velja Daniju Koštomaju za 
njegov trud, napor in finančni prispevek, ki ga je vložil v 
pripravo omenjene ceste ter vsem njegovim sponzorjem. 
Izkazal pa se je tudi na koncu, ko smo z vsemi zaslužnimi 

in povabljenimi gosti bili deležni pogostitve in družabne-
ga srečanja. 
Na koncu bi zaželel varno in srečno hojo ter vožnjo vsem, 
ki bodo odsek koristili, predvsem pa naj bo v ponos Ko-
štomajevim in njihovim sosedom.

Predsednik Režijskega odbora:
Jože Majer

ODLAGANJE ODPADKOV 

Glede na zastavljena vprašanja glede odlaganja odpadkov 
so nam na Javnih napravah, javno podjetje d.o.o., Teharska 
c. 49, 3000 Celje, pojasnili, da je občanom Občine Dobrna 
vsak delavnik med 6. in 20. uro, v soboto pa do 14. ure, na 
voljo Komunalna deponija v Bukovžlaku z urejenim dosto-
pom, kjer je 4-krat letno možno brezplačno manjše odla-
ganje odpadnega materiala, pripeljanega z osebnim vozi-
lom oz. z manjšo prikolico, za tiste občane, ki so vključeni v 
redni odvoz odpadkov (s seboj imejte dokazilo – račun za 
odvoz gospodinjskih odpadkov). Vsako nadaljnje odlaga-
nje odpadkov, pripeljanih s prikolico osebnega vozila, vas 
bo stalo 2390,60 SIT (9,97 EUR). V sklopu tega odlaganja 
je zaenkrat možno odlagati tudi manjše količine gradbe-
nih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu (npr. obnova 
kopalnice). Možen je odvoz komunalnih odpadkov, ki na-
stanejo v gospodinjstvu, 1-krat na 14 dni, a se občani zanj 
ponavadi ne odločijo, saj je razlika v ceni organiziranega 
odvoza minimalna: 1-krat tedenski odvoz 120 l posode 
znaša 2.286,00 SIT, 1-krat na 14 dni pa 1.918,00 SIT.

Na deponiji v Bukovžlaku je možno odlagati gradbeni 
material, ki vsebuje azbest, in sicer proti plačilu 24.955,00 
SIT/tona (104,13 EUR/tona).
Javne naprave sporočajo, da bodo pri rednem odvozu 
odpeljali tudi dodatne odpadke v njihovih tipiziranih 
vrečkah (120-litrska stane 532 SIT), katerih nabava je mo-
žna na sedežu Javnih naprav, deponiji Bukovžlak in na 
bencinskih servisih Petrola v okolici. Odpadkov v drugi 
embalaži ne bodo odvažali.

Nataša Kos

Q AKVIZITOR® d.o.o.

Višnja vas 10/D, SI- 3212 Vojnik

Sklepamo vsa zavarovanja, Asistenca pri škodah,
Ocena rizika, Svetovanja, Komisijske pogodbe itd.

Tel & Fax: 03/ 781-22-41 • Mob: 041/641-985
E-pošta: info@akvizitor.si

Spletna stran: http:www.akvizitor.si
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Da bo nevarno na varnem

Vsako leto, tako tudi letos, v jesenskem času v podjetju 
Javne naprave d.o.o. Celje na širšem območju celjske regi-
je organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz go-
spodinjstev. Akcija je v prvi vrsti namenjena občanom, da 
iz domačih priročnih skladišč odstranijo nevarne odpad-
ke, kot so: akumulatorji, pesticidi in insekticidi, barve 
in laki, zdravila, svetila, kozmetika, računalniška in 
video oprema itd. Ti odpadki vsebujejo večje koncentra-
cije okolju nevarnih snovi, in jih zato ni možno odlagati 
skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. 
Vsako leto se število teh odpadkov  poveča. V lanskem 
letu smo z akcijo zbrali 35 ton nevarnih odpadkov. Razve-
seljivo je, da občani te odpadke ne odlagajo med gospo-
dinjske odpadke, ampak le-te hranijo v posebnih emba-
lažah in jih oddajo v omenjeni akciji.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bo v 
občinah Vojnik in Dobrna potekala v spodaj navedenem 

terminu. Gospodinjstva bodo na dom prejela posebni le-
tak, na katerem so navedeni termini zbiranja, in kaj so ne-
varni odpadki, kako ravnamo z nevarnimi odpadki in kako 
se nevarni odpadki odlagajo. Termini in lokacije zbiranja 
bodo objavljeni tudi v lokalnih medijih (Radio Celje, Novi 
tednik, Televizija Celje) in na spletni strani Javnih naprav 
www.javne-naprave.si, zato prosimo, da te informacije re-
dno spremljate in se seznanite, kje  se mobilni kontejner 
določeni dan in uro nahaja. Za vse dodatne informacije 
smo na voljo na tel. 03/425 64 28 ali mobitel 041/763 415 
(Gregorc).
Vsak udeleženec akcije bo imel možnost sodelovanja 
v nagradnem žrebanju za bogato nagrado.

…v skrbi za okolje…
Javne naprave d.o.o. Celje

sreda, 27. 9. 2006
8-11 Dobrna Dobrna Parkirišče pri Zdravstvenem domu

12-15 Dobrna Dobrna Parkirišče pri Zdravstvenem domu

četrtek, 28.  9. 2006

8-11 Nova Cerkev Nova Cerkev EKO OTOK pri pokopališču

12-15 Nova Cerkev Socka Pri gasilskem domu

15.30–18.30 Vojnik Ivenca Pri Ovtar

petek, 29. 9. 2006

8-11 Vojnik Vojnik Parkirišče nad pokopališčem

12-15 Vojnik Vojnik Parkirišče nad pokopališčem

15.30–18.30 Frankolovo Frankolovo Makadamski prostor pri Graščini v parku

Terminski plan zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v občinah Vojnik in Dobrna

Spoštovani!

S strani javnega podjetja, ki na območju Občine Dobrna 
izvaja organizirani odvoz komunalnih odpadkov in pri 
tem vsaj enkrat tedensko s komunalnimi vozili prevozi 
celotno območje, smo bili opozorjeni, da se na nekaterih 
delih cest srečujejo s težavami zaraslosti brežin. Na mno-
go mestih s komunalnimi vozili že zelo težko varno vozijo 
(zožitev cestnega telesa, veje nad samim cestiščem); letni 
čas, ki prihaja, pa stanje še dodatno poslabša.   

Travo ter grmovje in drevesa na brežinah, ki ovirajo vidnost 
prometne signalizacije in opreme ter dostopnost do nje in 
vplivajo na urejenost okolja ceste, je treba redno vzdrže-
vati s košnjo, obrezovanjem in sečnjo. Prosti profil ceste in 
pogojena preglednost morata biti vedno zagotovljena.

V kolikor ste lastnik zemljišča ob javni cesti in brežine niso 
primerno urejene oziroma na njih raste vegetacija, ki sega 
v samo cestno telo ali nad samo cestišče in je višina med 
cestiščem in vegetacijo manjša od 4,5 m, vas prosimo, da 
s košnjo, sečnjo ali obrezovanjem vegetacije zagotovite 
svetli profil ceste in preglednost ter vidnost prometne si-
gnalizacije. V kolikor sami tega ne morete narediti oziroma 
za to nimate ustreznega orodja, javite to Občinski upravi 
Občine Dobrna, da se zadeva uredi s skupnimi močmi.

Nataša Kos

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

OBREZOVANJE DREVJA IN GRMIČEVJA OB JAVNIH CESTAH
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KMETIJSKI NASVETI

Oddelek za kmetijsko svetovanje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Tel. (03) 42 55 514  Fax. (03) 42 55 530
E pošta:  igor.skerbot@ce.kgzs.si

KORUZNI HROŠČ
NA PRAGU NAŠIH POLJ

Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) je 
zelo nevaren škodljivec koruze. Prvič ga je že leta 1868 
opisal Le Conte v Koloradu , ZDA. V Evropi je bil prvič od-
krit leta 1992 v okolici letališča Surčin pri Beogradu (Sr-
bija). Po tem odkritju smo iz leta v leto priča potrditvam 
vedno novih lokacij, kjer je bil ta hrošč odkrit. V Sloveni-
ji smo se s prvimi osebki srečali leta 2003 v Pomurju in 
Podravju, posamične najdbe pa so bile tudi na območju 
severne Primorske. Koruzni hrošč se uspešno širi tako po 
Evropi kot tudi po Sloveniji. Najintenzivneje se širi na ob-
močjih, kjer se koruza prideluje v monokulturi. V prete-
klem letu je bila nam najbližja potrditev tega škodljivca 
v okolici Slovenske Bistrice, letošnje spremljanje pa je 
potrdilo prisotnost tega škodljivca tudi v okolici Tepanj, 
Radane vasi in Dramelj. Torej bližje našim poljem, kot bi 
si mnogi želeli..

S kakšnim škodljivcem pa sploh imamo opravka?

MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI KORUZNEGA HROŠČA

Hrošč je rumeno zelene barve s črnima progama bočno 
vzdolž pokrovk. Telo hrošča je široko 2 do 3 mm, dolgo 
pa približno 4,2 do 7 mm. Za odrasle je značilen spolni di-
morfizem: samci imajo običajno nekoliko daljše tipalnice; 
samica ima vzdolžno črto na vsaki pokrovki, pri  samcih 
pa sta črti razširjeni, nepravilno oblikovani in pokrivata 
večji del osnovne barve pokrovk. Tako pri samcih kot tudi 
pri samicah je nadvratni ščit zelenkasto rumen, trebušna 
stran telesa je nekoliko temnejša, stegna na nogah so 
popolnoma črna ali pa svetlejša s črnim robom na boč-
ni strani. Jajčeca, ki jih izležejo samice, so svetla, ovalne 
oblike in dolga do 0,5 mm. Iz jajčec se izležejo tanke in 
podolgovate ličinke, ki so bele barve in imajo temno gla-
vo. Odrasle ličinke so dolge okrog 13 mm. Buba je prosta 
in bela.

RAZVOJ

Koruzni hrošč ima v Evropi le eno generacijo na leto. Hrošč 
prezimi v obliki jajčec, ki jih samice odložijo v koruzišča 
v globino 10 do 30 cm, včasih tudi globlje. Ena samica 
lahko odloži od 400 pa tudi do 1000 jajčec. Jajčeca v tleh 
ostanejo eno, včasih tudi dve zimi. Iz jajčec se od druge 
dekade maja pa do konca junija izležejo ličinke, ki se tri-
krat levijo. Izleganje ličink je odvisno od tipa in strukture 
tal, globine, na kateri so bila odložena jajčeca ter vlage in 
temperature tal. Ličinke takoj po tem, ko se izležejo, iščejo 

koruzne korenine, vendar se pri tem iz izhodiščnega polo-
žaja premaknejo za največ 0,5 m. Največ izleglih ličink živi 
v globini 15 cm. Ličinke se blizu površja zabubijo in v sta-
diju bube preživijo približno 1 teden. Iz teh bub se izvijejo 
hrošči, ki še 24 do 48 ur ostanejo v tleh. Največ hroščev pa 
se pojavi v času cvetenja koruze, oplojene samice pa se 
nato zavlečejo v talne razpoke in odlagajo jajčeca. Odrasli 
hrošči ne morejo prezimiti. Hrošči so zelo dobri letalci in 
lahko po potrebi letijo precej daleč. 

ŠKODE, KI JIH POVZROČA

Koruzni hrošč se najhitreje širi na območjih, kjer pridelu-
jejo koruzo v monokulturi, na širjenje pa, predvsem na ve-
like razdalje, v večji meri vplivajo tudi vetrovi, transport, 
…
Odrasli hrošči se spomladi hranijo na koruznih listih in 
povzročajo poškodbe, podobne tistim, ki jih povzroči ži-
tni strgač. Hrošče pritegne cvetni prah, in zato se prese-
lijo na svilo in vrh storžev ter na metlice. Posledično se 
zato lahko srečujemo z zmanjšano asimilacijsko površino 
listov, s slabšo oprašenostjo rastlin in gluhostjo storžev. 
Hrošči se hranijo tudi s cvetnim prahom nekaterih drugih 
rastlin (na primer lucerna, sončnice, buče, zlata rozga, …). 
Posledica napada hrošča je v primerjavi s posledicami na-
pada ličink zanemarljiva. 
Najpomembnejši in najagresivnejši stadij koruznega hro-
šča so vsekakor ličinke, ki živijo v tleh. Hranijo se na ko-
reninah različnih gostiteljskih rastlin (pšenica, oves nava-
dna kostreba, navadna pasja trava, …), najpomembnejši 
gostitelj pa je vsekakor koruza. Najprej se ličinke hranijo 
z drobnimi koreninicami – koreninskimi laski, kasneje pa 
vrtajo rove v korenine. Koreninski vršički napadenih kore-
nin porjavijo, korenine pa so navrtane vse do koreninske 
osnove. Rastlina se odzove z oblikovanjem sekundarnih 
korenin in razvojem opornih korenin, poškodbe pa se zr-
calijo tudi v pomanjkljivi oskrbi rastline z vodo in hranili, 
kar se lahko odrazi v hujšem fiziološkem stresu. Pri moč-
nem napadu na korenine rastline pod vplivom vetra in/ali 
dežja pogosto poležejo. Posledično tako utrpimo količin-
sko in kakovostno izgubo pridelka.

Na območjih, kjer je več kot 50 % obdelovalnih povr-
šin pod koruzo in kjer hkrati poteka pridelava koruze v 
glavnem v monokulturi, govorimo o območjih visokega 
tveganja za nastanek gospodarske škode, ki jo povzroča 
koruzni hrošč in njegovo širjenje. 
Gospodarsko škodo lahko pričakujemo 5 do 7 let po nale-
tu tega škodljivca na novo območje. Podatki o višini ško-
de so zelo različni, v večini primerov škodljivec povzroča 
10 do 30 % izpada pridelkov, po nekaterih podatkih pa 
celo 50 % in več.
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UKREPANJE

Najpomembnejši ukrep za preprečevanje širjenja koru-
znega hrošča in zmanjševanje škode je ustrezni kolobar, 
saj je populacija bistveno manjša v koruziščih, kjer koruza 
sledi pšenici, sončnicam in drugim kulturam kot na nji-
vah, kjer koruzo pridelujemo v monokulturi. Borbo proti 
širjenju tega škodljivca bo vsekakor pomenila tudi bitka 
proti plevelom in samonikli koruzi, saj visoka zastopanost 
plevelov predstavlja bogat vir alternativne prehrane za 
škodljivca. Na populacijo koruznega hrošča lahko vpliva-
mo tudi z ustrezno obdelavo tal, setvijo tako imenovanih 
lovnih rastlin ali spravilom koruze v različnih časovnih ob-
dobjih, na odpornost rastlin proti poleganju pa lahko vpli-
vamo tudi z ustreznim gnojenjem. Ker v Evropi do sedaj 
še nismo našli avtohtonih naravnih zajedavcev koruznega 
hrošča, zaenkrat še ne moremo računati na možnosti bi-
otičnega zatiranja. Kemično varstvo pa v naših razmerah 
pride do izraza le v primeru uporabe z insekticidi tretira-
nega semena oziroma uporabe insekticidov ob setvi, saj 
za zatiranje hroščev trenutno še nimamo ustreznih stro-
jev (visok clearens; letala pri nas ne pridejo v poštev).

In kaj najdbe koruznega hrošča v okolici Tepanj, Zreč in 
Dramelj prinašajo pridelovalcem koruze oziroma lastni-
kom kmetijskih zemljišč v okolici?
Koruzni hrošč je karantenski škodljivec in zanj podobno 
kot v ostalih evropskih državah veljajo posebne zahteve 
glede spremljanja pojava, ravnanja ob pojavu na dolo-
čenem območju, … Evropska komisija je v oktobru 2003 
sprejela odločbo o nujnih ukrepih proti širjenju koruzne-
ga hrošča, na temelju katere morajo proti hrošču ukrepati 
vse države članice. Na tej osnovi je v Sloveniji izšel  Pra-
vilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja 
koruznega hrošča (Ur.list RS št. 21/04) in Odločba o raz-
mejitvi območij napada in ukrepih zatiranja koruznega 
hrošča, ki je bila v preteklem letu dvakrat dopolnjena, 4. 
avgusta 2006 pa še tretjič.
Iz Odločbe o razmejitvi območij napada in ukrepih za-
tiranja koruznega hrošča iz 4. avgusta 2006 je razvidno, 
da se je na našem območju poleg dveh v preteklem letu 
razmejenih katastrskih občin v Občini Slovenske Konjice 
- SPODNJE GRUŠOVJE in LIČENCA, letos zaradi najdb ko-
ruznega hrošča v okolici Tepanj, Radane vasi in Dramelj 
razmejeno območje na območju KGZ Celje razširilo še na 
45 sosednjih katastrskih občin v občinah Celje, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik in 
Zreče.
Preglednica: Seznam katastrskih občin, ki so na novem 
razmejenem območju koruznega hrošča v letu 2006 (Vir: 
Odločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zati-
ranje koruznega hrošča številka 327-01-731/2003-9 z dne 
4. 8. 2006)

OBčINA KATASTRSKE OBčINE 

Celje ŠMIKLAVŽ

Slovenske Konjice

BEZINA, JERNEJ PRI LOčAH, KOBLE, KONJIŠKA VAS, 
LIPOGLAV, LOčE, PEROVEC, PRELOGE, SLEMENE, 
SLOVENSKE KONJICE, ŠKALCE, TEPANJE, TOLSTI VRH, 
ZGORNJE LAŽE, ŽIčE 

Šentjur

BEZOVJE, DRAMLJE, GORIčICA, GROBELNO, KAMENO, 
LOKARJE, PLETOVARJE, PODGRAD, PONIKVA, 
PONKVICA, PRIMOŽ, SLATINA, ŠENTJUR PRI CELJU, 
VODULE, ZAGAJ, ZGORNJE SELCE, ZLATEčE

Šmarje pri Jelšah SPODNJA PONKVICA, SPODNJE SELCE
Štore OGOREVC
Vitanje LJUBNICA
Vojnik BEZOVICA

Zreče
BREZJE PRI OPLOTNICI, GORENJE PRI ZREčAH, 
KRIŽEVEC, LOŠKA GORA, RADANA VAS, STRANICE,  
ZREčE

Razmejeno območje vključuje žarišče napada (območje 
okoli potrjene točke najdbe koruznega hrošča, s polme-
rom najmanj 1 km) in pripadajoče varnostno območje 
(obdaja žarišče napada in je pas med najmanj 1 km in 6 
km od potrjene točke najdbe).
 
Skladno z določili veljavne odločbe je:
na razmejenih območjih :
- prepovedano premeščanje svežih rastlin koruze in nje-
nih svežih delov izven žarišča napada v času obdobja ma-
ksimalnega naleta hrošča; 
- prepovedano spravilo koruze za zrnje v času obdobja na-
leta hrošča, razen če to dovoljuje stopnja napadenosti in 
klimatske razmere.
Imetniki koruze morajo za preprečevanje širjenja koru-
znega hrošča uvesti enega od ukrepov:

• dvoletni kolobar, tako da se koruza prideluje na istem 
zemljišču samo enkrat v dveh zaporednih letih 

• kolobar, tako da se koruza prideluje na istem zemljišču 
dvakrat v treh zaporednih letih, če se ob ustrezni pro-
gnostični napovedi drugič seje po obdobju izleganja 
ličink koruznega hrošča (strniščna setev) 

• kolobar, tako da se koruza prideluje na istem zemlji-
šču dvakrat v treh zaporednih letih, če se vsako leto na 
posevku koruze izvede insekticidno tretiranje odraslih 
hroščev med obdobjem odlaganja jajčec ob uporabi 
ustrezne opreme za nanašanje fitofarmacevtskih sred-
stev oziroma drugo ustrezno tretiranje s podobno sto-
pnjo obvladovanja populacije koruznega hrošča.

Ustreznost kolobarja se ugotavlja od leta prve razmejitve 
območja po letu 2004.
Po dveh zaporednih posevkih koruze na razmejenem 
območju tretje leto ni dovoljeno sejati koruze na istem 
zemljišču, ne glede na dodatne ukrepe, ki jih dopušča od-
ločba.

v žariščih napada:
- skozi celo leto prepovedano premeščanje zemlje s ko-
ruznih polj; vsi kmetijski stroji, ki se uporabljajo na koru-
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znem polju, se morajo na mestu očistiti zemlje in ostan-
kov, zlasti pa preden zapustijo žarišče napada;
- obvezno odstranjevanje samoniklih rastlin koruze s polj, 
kjer se koruza ne prideluje.

Tako imetniki koruze in drugi, ki po naravi dela pridemo 
v stik s koruzo, pa smo dolžni med rastno dobo pregledo-
vati svoja polja ter o pojavu znamenj in znakov napada 
na rastlinah koruze ali najdbe koruznega hrošča o tem 
obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja ali fito-
sanitarno upravo RS.

Vsi tisti, ki imate svoja polja na območju prej naštetih ka-
tastrskih občin, ki so razmejene v letošnjem letu, boste 
tako v letu 2007 na teh poljih dolžni uvesti vsaj dvoletni 
kolobar ali v primeru setve koruze na njivsko površino, na 
kateri je bila koruza v letu 2006, uporabiti vsaj z insekticidi 
tretirano seme ali pa setev koruze opraviti po tem, ko se 
izležejo ličinke koruznega hrošča (strniščna setev).
Vsekakor bo v bodoče osnova varstva prav kolobar. V ko-
lobar bo smiselno vključevati bodisi žita, sojo ali sončni-
ce (slednji dve kulturi redko zasledimo na naših poljih), 
oljno ogrščico, sirek, sudansko travo, detelje, lucerno, 
TDM, krompir, … Možnosti je kar nekaj. Vsekakor pa bo 
jesenskozimski čas, ki je pred nami, pravšnji, da v miru 
razmislimo, koliko in kakšno krmo za živino potrebujemo 

OSMI OBČINSKI
PRAZNIK
OBČINE DOBRNA

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE DOBRNA S KULTURN-
IM PROGRAMOM IN PODELITVIJO 
PRIZNANJ OBČINE DOBRNA TER SPRE-
JEMOM ODLIČNJAKOV OŠ DOBRNA.

V četrtek, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma 
slavnostna seja Občinskega sveta Občine Dobrna s kul-
turnim programom in podelitvijo priznanj Občine Dobr-
na za leto 2006 ter sprejemom odličnjakov OŠ Dobrna. 
Slavnostno sejo je povezoval g. Tone Vrabl, udeležili so se 
je, poleg nagrajencev, svetnikov Občinskega sveta Obči-
ne Dobrna in župana, še drugi povabljeni gostje: gostje iz 
sosednjih občin, predstavniki društev, organizacij, odbo-
rov in komisij ter občani. 

V kulturnem programu so sodelovali: Moški pevski zbor 
KUD Dobrna, ki je otvoril  prireditev s slovensko himno, 

nadalje je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, kratko 
predstavil dosežke v zadnjem obdobju in čestital vsem 
nagrajencem, odličnjakom in občanom Občine Dobr-
na ob prazniku; kulturni program se je nadaljeval z na-
stopom Ženskega pevskega zbora KUD  Dobrna, pod 
vodstvom ge. Monike Špegel, in Mladinskega pevskega 
zbora OŠ Dobrna, pod vodstvom ge. Milene Urlep-Rogl. V 
kulturnem programu je sodeloval tudi Kvartet klarinetov, 
ki nam je pokazali, kako lepo zveni ta instrument, če ga 
ubrano zaigrajo štirje muzikantje. 

Sledila je podelitev priznanj odličnjakom OŠ Dobrna, 
to je učencem, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili z 

na kmetiji vsako leto in kako bomo v bodoče na vsa polja 
uvedli kolobar ter hkrati pridelali dovolj visoko kakovo-
stne krme za domače živali.
Tudi s tem nevarnim škodljivcem koruze se bomo navadili 
živeti, seveda pa bomo morali poleg miselnega preskoka 
narediti tudi praktični preskok – preskok v utečenem na-
činu kmetovanja. Vzemimo pojav tega škodljivca na na-
šem območju hkrati kot grožnjo monokulturni pridelavi 
koruze in kot izziv.

Z namenom, da lastnike zemljišč na območju novo raz-
mejenih katastrskih občin čimbolj seznanimo z ukrepi, 
ki jih za seboj povleče najdba koruznega hrošča v bližini 
naših polj, pripravljamo za vse zainteresirane v mesecu 
septembru in oktobru na različnih lokacijah na razmeje-
nem območju predavanja, ki bodo obsegala predstavitev 
tega škodljivca, določila odločbe, kako sestaviti kolobar, 
da bomo lahko pridelali čimveč potrebne krme za potre-
be naših živali, … O terminih predavanj in lokacijah boste 
pravočasno obveščeni, dodatne informacije pa so vam 
seveda na voljo pri vaših terenskih kmetijskih svetovalcih 
in svetovalcih specialistih za posamezna področja pri KGZ 
Celje. Vabljeni!

Specialistka za varstvo rastlin pri KGZ Celje
Iris Škerbot, univ.dipl.inž.agr.

DOGODKI
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odličnim uspehom, in sicer Klari Boršič, Sari Pihler, Sari 
Šlavs in Urški Žužek. Vsem štirim smo zaželeli, da bi na 
nadaljnji srednješolski poti dosegale še takšne rezultate 
in uspehe. 

Sledil pa je najsvečanejši dogodek te prireditve: podelitev 
priznanj Občine Dobrna za leto 2006.

Za ČASTNEGA OBČANA OBČINE DOBRNA je bil ime-
novan g. EMIL LENARČIČ za štiri desetletja predanega 
zborovodstva Moškega pevskega zbora KUD Dobrna in 
za osebni prispevek k ohranjanju tradicije ter kvalitetne 
rasti zborovskega petja v Občini Dobrna.

ZLATO PLAKETO OBČINE DOBRNA je prejelo KULTUR-
NO-UMETNIŠKO DRUŠTVO DOBRNA za ohranjanje 
ljudskega izročila in oblikovanje kulturnega utripa kraja 
ter promocijo Občine Dobrna na gostovanjih v tujini.

LISTINI OBČINE DOBRNA sta bili podeljeni dve, prejeli 
pa sta ju ga. MARIJA AMBROŽ in ga. VILMA ŽABERL.
Ge. MARIJI AMBROŽ je bilo priznanje »Listina Občine 
Dobrna« podeljeno za njeno vpetost v življenje kraja, ki 
je zgled povezanosti poklicnega dela z družbenim oko-
ljem. 

Ge. VILMI ŽABERL je bilo priznanje »Listina Občine 
Dobrna« podeljeno kot znamenje pozornosti in zahva-
le širše družbene skupnosti za njeno zgledno rejništvo in 
dragoceno poslanstvo rejnice.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2006
SO BILA PODELJENA:  
Podjetniku MILANU GROBELNIKU, MLADINSKEMU KLUBU 
DOBRNA in PETRU LAMPRETU.

Podjetniku MILANU GROBELNIKU za uspešno petnaj-
stletno delo na področju obrti in podjetništva; za pri-
spevek k delovanju društev Občine Dobrna ter ureje-
no podjetniško okolje.
 
MLADINSKEMU KLUBU DOBRNA za uspešno delo in so-
delovanje mladih pri izvedbi športnih, kulturnih in 
drugih prireditev v Občini Dobrna ter za motiviranje 
mladine za zdrav način življenja. 

PETRU LAMPRETU za dosežena odličja na področju 
športne gimnastike in vztrajnost pri treningih. 

Da si Peter to priznanje res zasluži, je dokazal kar sam, ko 
je na željo povezovalca programa, g. Vrabla, kot za šalo 
naredil stojo, in s tem požel buren aplavz navzočih. 

Prireditev je zaključil Moški pevski zbor KUD Dobrna s tre-
mi pesmimi, pod vodstvom g. Emila Lenarčiča, častnega 
občana Občine Dobrna. 

Vsem dobitnikom občinskih priznanj, županskih priznanj 
in priznanj odličnjakom iskreno čestitamo in se zahvalju-
jemo za njihov prispevek ter trud k razvoju občine.

Zdenka Kumer
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60-LETNICA KULTURNO-
UMETNIŠKEGA DRUŠTVA DOBRNA

Kulturno-umetniško društvo je 16. junija pripravilo veliko 
praznovanje ob svoji 60-letnici. Nastopale so vse sekcije, 
ki so bile v času praznovanja članice KUD-a: moški pevski 
zbor, ženska vokalna skupina, vokalni sekstet Vigred in 
folklorna skupina. 
Nista pa samo petje in ples tista dva dejavnika, s katerima 
se lahko Dobrnčani pohvalimo. Ponosni smo lahko, da je 
obstajal tudi tamburaški zbor, ki se je (žal) razšel leta 1966 
in dramska sekcija, ki pa je počasi spet začela s svojo de-
javnostjo. 
Vsi člani KUD-a se zavedamo našega poslanstva; ohranja-
mo in krepimo slovensko dediščino ter skrbimo za kultur-
no dejavnost na Dobrni, kar si štejemo v čast in ponos. 
Ob 60-letnici celotnega KUD-a je posebej potrebno ome-

niti tudi 60 let delovanja Moškega pevskega zbora KUD 
Dobrna. Iskrene čestitke vsem pevcem za njihovo preda-
nost zborovskemu petju! Upam, da nas boste še dolgo 
razveseljevali z vašim ubranim petjem. Hvala pa tudi g. 
Emilu Lenarčiču za kar 39 let uspešnega vodenja MoPZ. 
Kot se za takšen častitljiv jubilej spodobi, so bili na kon-
certu predstavljeni jubilanti MoPZ, KUD pa je s strani 
Občine Dobrna prejel Zlato plaketo, na kar smo zelo po-
nosni. To priznanje nam pomeni vzpodbudo za nadaljnje 
dobro delo. 
Vsi vemo, koliko truda, potrpežljivosti in discipline je po-
trebno za uspešno delo katerekoli skupine. Upam, da vam 
je vsem v veselje in zadovoljstvo hoditi na vaje, koncerte 
… in ne dodatno breme.
Vsem članom želim še veliko dobre volje pri ustvarjanju 
kulturnega življenja na Dobrni, naj vam nikoli ne zmanjka 
idej za popestritev vsakdanjika in še tako naprej!

Mateja Golčer

JUBILEJ KOT SE SPODOBI

V zelenem ambientu topliškega parka so v petek, 4. 8., 
pod šotorom odmevali zvoki Štajerskih rogistov.
Tokrat niso vabili na lov. Ob dobri udeležbi članov – lov-
cev, domačinov in turistov, smo svečano proslavili 60 let 
delovanja Lovske družine Dobrna.

V kulturnem programu so nastopili še: Godba na pihala 
iz Hramš, Koroški-lovski pevski oktet iz Mežice, Ljudski 

pevci iz Stranic, 
Sestre Jakob iz 
Zavrha, Veseli fu-
šarji iz Dobrne in 
Plesalke kankana 
iz Socke.

Program je po-
vezoval gospod 
Gorazd Špegel. V 
pozdravnem go-
voru je tajnik LD 
Dobrna, Zvone 
Trnovšek, pred-
stavil delo članov 
lovske družine v 

minulem obdobju in zaželel dobrodošlico tudi lovskim 
gostom iz sosednje Avstrije, ki že nekaj let v okviru lovne-
ga turizma prihajajo na lov v lovišče LD Dobrna.
Pred proslavo ob 19. uri je bila na piknik prostoru za Upra-
vo Term Dobrna predstavitev lovskih-pasemskih psov in 
prikaz sokolarjenja.

Ob jubileju smo natisnili zbornik, v katerem je v besedi in 
sliki prikazano delo članov – lovcev od ustanovitve Lovske 
družine Dobrna leta 1946. Podeljena so bila priznanja in 
odlikovanja dolgoletnim in zaslužnim članom naše LD.

Zbrane na slovesnosti je pozdravil župan Občine Dobr-
na, gospod Martin Brecl. Kuharji v Hotelu Vita so pripravili 
odličen golaž, ki je bil deležen velikih pohval.

Ob zvokih ansambla Labirint smo nazdravili in zaželeli, 
kot pravimo lovci: »Dober pogled v naslednjih letih, na 
lovu in še kje!«

Anton Mogu
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Območje razvojnega programa 
podeželja Od Pohorja do Bohor-
ja, v katerega  so vključene ob-
čine Dobje, Dobrna,Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vita-
nje, Zreče zelo dobro sodeluje 
že vse od leta 2003 na najrazlič-
nejših področjih. Tako se pod 
vodstvom RA Kozjansko skupaj 
predstavljamo tudi na sejmih. 
Na podlagi dobrih izkušenj iz 
prejšnjega leta smo se letos že 
drugič udeležili Mednarodnega 
obrtnega sejma v Celju.

Za čim boljši prikaz pestrosti 
in bogastva našega območja 
smo v letošnjo predstavitev na 
sejmu vključili številne posa-
meznike, podjetja in društva, ki 
so aktivno sodelovala s svojimi 
proizvodi in programi. Na ta na-
čin so lahko obiskovalci doživeli 
prijeten in domač utrip pristne-
ga podeželja.

Na našem razstavnem prostoru, ki je bil letos v hali K, so 
se med drugim predstavila čebelarska društva z območja, 
kmečke žene, zeliščarji, gostinci, Terme Dobrna, glasbeni 
gostje. Izvedene so bile tudi različne delavnice ter prikazi 
domačih obrti.

Obiskovalci so pokazali velik interes, tako da je bilo na 
razstavnem prostoru ves čas polno. Niso samo spraševali 
in zbirali informacije, ampak tudi kupovali izdelke razsta-
vljavcev.

In še nekaj zanimivega ter zelo pomembnega!
S skupnimi močmi smo letos oblikovali NAŠO blagovno 
znamko »ZELENI SNOP«.

KAKO SMO ZVEZALI ZELENI SNOP OD POHORJA DO 
BOHORJA … 

Skozi aktivno delovanje in povezovanje se je v objemu po-
deželja Od Pohorja do Bohorja, v sklopu 7 občin: Dobje, Do-
brna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče, 
razvila kvalitetna ponudba storitev, izdelkov in pridelkov.

Za učinkovit tržni pristop je potrebno to ponudbo pred-
staviti celostno in upoštevati vse standarde, ki jih predpi-
suje zakonodaja, ter zadovoljstvo in varstvo potrošnikov.

Projekta smo se lotili  pri temeljih: definiciji tržne znamke, 
s katero bomo preko različnih komunikacijskih in tržnih 
kanalov ponudbo predstavili kar najširši javnosti.

Blagovna znamka je psihološki konstrukt, ki zahteva psi-
hološko orožje in je mnogo več kot ime, znak, simbol, slo-
gan ali kombinacija le-teh – je pojem, ki presega raven ce-
lostne grafične podobe, ni le uporabna vrednost izdelka. 

Močna blagovna znamka izžareva energijo, življenjski 
slog, dosežke, uspeh, status,  strast, romantiko, spomine, 
upanja, želje, sanje, domišljijo, poezijo. Zlije se s sanjami, 
hrepenenjem in željami uporabnikov ter jih popelje v svet 
želene identitete.

Z vsemi temi predpostavkami smo skupaj s strokovno 
ekipo agencije Mediamix iz Maribora iskali izhodišča za 
našo skupno tržno znamko.

Definirali smo cilje:
- s  celostno rešitvijo skozi skupno tržno  znamko pove-

RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA SEDMIH OBČIN, PONOVNO SKUPAJ
NA MOS Z »ZELENIM SNOPOM«
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zati ponudbo sedmih občin in  jo na trgu plasirati  kot 
edinstven prepoznaven turistični produkt, drugačen od 
ostalih;

-  ustvariti »branding«, ne samo oglaševalsko enkratno 
akcijo;

- ustvariti edinstven lokalni proizvod, ki se trži na global-
nem trgu in doma.

Določili smo osnovne vsebinske sklope naše ponudbe:
- neokrnjena narava,
- bogata kulturna in naravna dediščina,
- skrb za trajnostni razvoj,
- etnografsko bogastvo, običaji, tradicionalne prireditve, 
- ekološko kmetijstvo,
- kulinarično bogastvo,
- izjemna vsestranska pestrost na zelo majhnem prostoru.

Opredelili smo glavne ciljne skupine:
- domači in tuji obiskovalci, zelo heterogene skupine: 

upokojenci, aktivno prebivalstvo, družine, šole, poslov-
neži , mladi; 

- lokalno prebivalstvo, ki jih bo obstoječe gradivo nago-
varjalo, vzpodbujalo k smelim podjetniškim idejam in 
med njimi ozaveščalo samozavest o izjemni ponudbi 
ter priložnostih, ki jih to področje nudi. .

Ubesedili smo sporočila in misli ponudnikov naše tr-
žne znamke:
Iz preteklosti v prihodnost …
Lokalna samozavest z odprtostjo in sprejemljivostjo za 
trende globalizacije …
Iz tradicije v sodobnost …
Vse poti vodijo iz objema podeželja v svet … in se vračajo, 
da črpajo moč, energijo iz izkušenj naših pradedov …

In rodil se je: ZELENI SNOP
 Od Pohorja do Bohorja.Zakaj snop? 

Ker povezuje: ljudi, interese, energijo, potrebe, želje, am-
bicije … sedmih občin in morda nekoč še več …  ker je 
snop nekaj domačega, tisto, kar nas vodi do polja, zemlje 
z vsem njenim bogastvom, do prvobitnosti, zdravja, ži-
vljenjske moči … ker je snop tisti, ki spominja na žetev, 
nagrado za uspešno preteklo delo …

In zakaj zeleni?
Ker je v zelenem še moč mladosti, pričakovanj, vizij, ne-
izpetosti, večnosti … ker je naša priroda zelena, zdrava, 
vitalna, sveža, mlada, še neokrnjena …

In zakaj poleg zelene barve v znaku še rumena?
Ker je sonce rumeno, ker so ljudje prijazni kot rumena, ker 
vinogradi in sadovnjaki postanejo v času zorenja sladko 
rumeni, ker so listi bogate dediščine, kulture, glasbe, ki jo 
piše zgodovina, bledo rumeni, ker sta kruh in potica naših 
gospodinj rumena in ker tukajšnji ljudje nosijo v sebi ide-
je, ki kot zvezde rumeno žare … 

Zakaj bleda rumena in zelena?
Ker je to nostalgija za nekimi umirjeni časi … ki jih najde-
mo samo še tukaj …

Tržno znamko zeleni snop bodo nosili pridelki, izdelki in 
storitve področja Od Pohorja do Bohorja. Z imenom smo 
ji postavili temelje. Smo na začetku poti. Kako močna bo 
tržna znamka, je odvisno od marsičesa:

- od komunikacijskih kanalov,
- pogostosti pojavljanja,
- predvsem pa od njene kvalitete.

Ker smo ljudje družbena bitja, je pomembno, kako našo 
znamko zaznava širša okolica. Strategijo razvoja tržne 
znamke zeleni snop smo zasnovali načrtno, dolgoročno in 
trudili se bomo skupaj s proizvajalci in vsemi ponudniki, 
da bo v kar najširši okolici postala prepoznavna in iskana.

Tevta Logar

ČRNA KUHINJA NA BRDCAH
NAD DOBRNO

Dne, 13. junija, ob 17. uri smo imeli otvoritev razstave s 
kulturnim in zabavnim programom  v hiši s črno kuhinjo 
pri Šumej. 

Domačija Šumej na Brdcah nad Dobrno je zanimiva kul-
turna dediščine naših prednikov. V njej lahko še danes po-
doživimo način bivanja izpred tristo let.
Tukaj se srečujemo z zgodovino; načinom bivanja in re-
vščino nekdanjih kočarjev. Vonjave, stare posode, okna, 
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Razstava je prijetno zaključena s slikami nabožne vsebi-
ne, ki so bile v kmečkih domovih vedno prisotne. 

Vsak četrtek ob 15. uri organiziramo, za skupine vsaj 10 
oseb, ogled kulturne dediščine vključno s prevozom in 
lokalnim turističnim vodnikom. Prijave sprejemamo do 
srede do 13. ure v pisarni TIC Dobrna (040 462 679) ali 
pa v recepciji Hotela Vita (03 780 81 90).

Vljudno vabljeni!

Tevta Logar

DOGODKI

omare in stara lončena peč, v kateri se še vedno zakuri, 
nam pričajo, da se je tukaj čas ustavil in za trenutek se 
tako zazdi tudi obiskovalcem.
Prikazani so nekateri predmeti, ki so zaznamovali način 
življenja predvsem kmečkega prebivalstva, in črna kuhi-
nja je še neokrnjena: ognjišče na levi, glineni lonci in pri-
pravne posode, lopar za kruh. Tu so predstavljeni tipični 
predmeti, ki so se uporabljali v črni kuhinji: lončeni lonci, 
pekači, loparji za kruh in »burkle« ter »nečke« ali »menter-
ga« za mesenje testa. 

KRESNI VEČER

Kulturno-umetniško društvo Dobrna je 
letos prvič organiziralo kresni večer (23. 
junija). Poleg posameznih sekcij KUD-
a, ki so pripravile program, je sodeloval 
tudi Aktiv kmečkih žena s svojimi do-
brotami. Za drugo leto si želimo, da bi 
sodelovali tudi okoliški vinogradniki in 
predstavili svoje vino. Glede na to, da je 
prireditev potekala prvič, smo bili vese-
li vašega obiska in upamo, da bo drugo 
leto še številčnejši, da se bomo lahko 
skupaj poveselili dolgo v noč.

Mateja Golčer

NOČ POD KOSTANJI

Noč pod kostanji se je letos pričela s pet-
kom, 4. 8. 2006, ob 14. uri s predstavitvijo 
lovskih pasemskih psov in sokolarjenja; 
ob 19. uri s proslavo ob 60-letnici Lovske 
družine Dobrna, ki se je nadaljevala v za-
bavni večer z ansamblom Labirint pred 
Zdraviliškim domom. V nadaljevanju 
je v soboto sledil športno- rekreacijski 
program na igrišču za OŠ Dobrna (MK 
Dobrna) ter turnir v Paintballu (Paintball 
klub Dobrna). Večer je bil namenjen za-
bavnemu dogajanju in druženju na dveh 
lokacijah: pred Zdraviliškim domom sku-
pina DEJA VU ter skupina Lunapark in DJ 
Klemen na igrišču za OŠ Dobrna. Ob pol-
noči nas je presenetil ognjemet, ki je bil 
letos zaradi ugodnih vremenskih razmer 
še posebej veličasten.
  
Nedelja je bila namenjena našim naj-
mlajšim s programom Damjane Golav-
šek, lutkarjem Borisom Kononenkom in 
plesne skupine Guapa. Popoldne je na-
redila zabavno skupina Turbo angels. 
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KMEČKI OBIČAJI – KMEČKI 
PRAZNIK

Bilo je toplo sobotno popoldne. Na parkirnem prostoru pa 
vrvež. Tokrat ga niso zapolnili avtomobili, temveč kmetje 
iz okolice Dobrne, ki se še spoznajo na stare običaje in še 
znajo prikazati, kako je včasih potekalo delo na kmetijah. 
Tudi članice kmečkih žena smo se vključile v to dogajanje. 
Naše članice še prav dobro vedo, kako je potekalo delo, 
pa tudi veselje po vaseh, saj je to bilo njihovo otroštvo in 
njihova mladost.

Zato nam ni bilo težko prikazati, kako so potekali večeri 
po vaseh, ko je bilo zunaj že vse delo opravljeno. Ker ni 

Vse tri dni je bila pripravljena za ogled, 
pred Hotelom Vita, razstava cvetja Vrtnar-
stva Šibanc, Vrtnarstva Lončarek, PUP-a 
Velenje in Vrtnarstva Krašovec. Za pred-
stavitev vrtnarstev na tako izvirni način in 
z bogatim izborom okrasnih rastlin se jim 
zahvaljujemo.

Za uspešno, bogato in zanimivo prireditev 
so zaslužni soudeleženci in sponzorji: Ob-
čina Dobrna, Terme Dobrna, Lovska dru-
žina Dobrna, MK Dobrna in Paintball klub 
Dobrna.

Tevta Logar

PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL
IN OBIČAJEV IZ DOBRNE

Dobrna, nekdaj gosto poseljeno kmečko območje, ki je 
bilo vedno vezano na zdravilišče s 600-letno tradicijo, je 
sedaj poraslo z gozdovi, v katerih se marsikje še skriva 
kmetija z gospodarjem, ki še ve, kako so nekoč živeli in kaj 
so počeli. Nekaj mojstrov je še, ki znajo kot nekoč podko-
vati konje, izdelati omelo za krušno peč, striči ovce, klepati 
koso, vrtati lesene cevi za vodovod, tesati hlode in jih ža-
gati, mlatiti s cepi, plesti košare, pripraviti domačo kmeč-
ko jed, luščiti ječmen, čebelariti, rezbariti, presti, izdelovati 
okraske iz ličja in izdelovati rože iz papirja.
Vsa zgoraj našteta kmečka opravila in običaji so bili pred-
stavljeni v centru Dobrne.
Po napornem dnevu se je vedno našel čas za veselje in za-
bavo, tako so Vaške pevke iz Dobrne, harmonikarji in Vese-
li fušarji zaigrali na stare instrumente in zapeli slovensko 
pesem, Folklorna skupina KUD Dobrna pa je zaplesala.
Kulturne prireditve so vez, ki ljudi združujejo in notranje 
bogatijo. Kljub času, ki drvi mimo, so ga za trenutek usta-

vila društva iz Dobrne ter prebivalci s svojim aktivnim de-
lom in skupaj smo se ozrli v preteklost. Le tako naprej!

Tevta Logar

bilo televizorjev in telefonov, so se sosedje zbrali pri eni 
hiši in tam med pogovorom tudi marsikaj postorili. Žen-
ske so predle in pletle, potrebno je bilo zluščiti fižol, ko-
ruzo, streti orehe za praznike, pa tudi suhe rože iz papirja 
so naredile, da so imele neveste lepe šopke; prav tako pa 
so te rože krasile bogov kot, kot ga še dandanes marsikje. 
Pri teh opravilih pa seveda ni manjkala domača pesem, ki 
se v današnjih časih vse redkeje sliši. V ta opravila pa so 
vključili tudi otroke in tudi nam so se pridružile deklice, ki 
so bile prav spretne.
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TEKMOVANJE ZA ZDRAVE ZOBE

Tudi v preteklem šolskem letu 2005/06 smo končali s ce-
loletnim projektom »Tekmovanjem za čiste zobe ob zdra-
vi prehrani« in najboljši razred na OŠ DOBRNA smo bili mi, 
2. razred. Medicinska sestra, gospa Karlina Praprotnik, nas 
je povabila na zaključno prireditev s podelitvijo priznanj v 
Planet Tuš. Ta podelitev je bila v torek, 23. 5. 2006. Skupaj 

z našo razredničarko, Silvo Pintar, in gospo Romano Fidler 
smo se veselo odpravili v Celje, kjer smo v veliki dvorani 
slavnostno prejeli priznanje in nagrado za čiste zobe. Za 
nagrado smo dobili zobno pasto, brisačko in ravnilo ter si 
ogledali film Garfield.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri umivanju in ohranja-
nju čistih zob. 
Na koncu pa še nekaj naših doživetij:

• Zmage smo bili zelo veseli. (Blaž Popek)
• Ponosna sem bila, ker sem sedela med prijatelji čistih 

zob. (Valentina Jakob)
• V dvorani sem se lepo počutil. (Tomaž Korenak)
• Upam, da še bomo zmagali naslednje leto. (Bruno Jurko)
• Film je bil zelo smešen. (Bruno Jurko)
• Film je bil zelo zanimiv, Garfield je bil junak, tako kot mi, 

s čistimi zobmi. (Valentina Jakob)
Lep pozdrav in umivajmo si zobe.
HURA!

Učenci 2. razreda
Razredničarka: Silva Pintar

OPRAVILI SMO KOLESARSKI IZPIT

Sredi meseca aprila smo tretješolci na OŠ Dobrna začeli 
s kolesarskim krožkom. Najprej smo se učili o prometnih 
predpisih, opremi kolesa, o pravilni vožnji in obnašanju 
na cesti. Ko smo se dodobra oborožili z znanjem, smo 
opravili teoretični del izpita. Kar nekaj učencev je opravilo 
izpit šele v drugo.

Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu se je za nas 
začel zabavni del – praktična vožnja s kolesom. Sprva smo 
vadili spretnostno vožnjo na šolskem poligonu. Največ 
težav smo imeli pri vožnji med ovirami. Ker pa vaja dela 
mojstra, smo tudi to zmogli. Tako smo bili pripravljeni na 
vožnjo po cestišču. V prometnem vrvežu smo spoznali, da 
mora biti tudi kolesar ves čas vožnje zbran in previden. 
Vadili smo zavijanje desno, levo, vožnjo »mimo« in kako 
se znajti v križišču. Ko sta učiteljici ocenili, da smo dobro 
pripravljeni, je prišel težko pričakovani dan – izpitna vo-
žnja. Komisija nas je pozorno ocenjevala in vsi smo opra-
vili kolesarski izpit.
Ko smo dobili potrdila o opravljenem izpitu, smo oblju-
bili, da bomo vozili varno in vselej upoštevali prometne 
predpise ter znake.

Učenke 3./8 (2005/06):
Nuša Majcen
Iza Smrečnik
Tjaša Žerjav

Mentorica: Olga Vaukner

ŠOLSKI KOTIČEK

Mladi kolesarji po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu. Kdo je imel najčistejše zobe na naši šoli v šolskem letu 2005/06? 
Učenci 2. razreda, razredničarka: Silva Pintar.

BELARJEVI DNEVI

V ponedeljek, 22. 5. 2006, smo se četrtošolci z avtobusom 
odpravili na zaključek alpske šole v naravi, proti Julijskim 
Alpam. Vožnja na Gorenjsko se mi je zdela zelo dolga. Pri-
speli smo do koče pri Savici, kjer smo malicali.
Napotili smo se do samega slapa. Na koncu poti je bila  
hiška, od koder smo opazovali slap. Tokrat je bil še pose-
bej lep. Na vznožju je sijala barvna mavrica. Tisti, ki smo 

s seboj imeli fotoaparate, smo fotografirali, kolikor se je 
dalo. Kmalu je prišel čas, ko smo se morali vrniti v dolino. 
Še isti dan smo se peljali z gondolo na Vogel, od koder 
smo opazovali čudovito Blejsko jezero. 
Proti večeru smo se vrnili do koče pri izviru Soče. Razto-
vorili smo nahrbtnike in se pripravili na večerjo. Po večerji 
smo se sprehodili do Kekčeve domačije. Ko smo se vrnili, 
smo se pripravili na spanje. Zjutraj smo zgodaj vstali in se 
malo prej odpravili v jedilnico, saj smo še napisali poročila 
v naše planinske dnevnike. Po zajtrku smo se peš odpra-
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vili do spomenika Julijusa Kugija, kjer se prične Soška pot. 
Spremljevalci so nas vodili od postojanke do postojanke. 
Tam smo izvedeli veliko zanimivih stvari. Na koncu smo si 
ogledali še botanični vrt in cerkev. 
Potem smo se z avtobusom odpeljali do doma TNP v Tren-
ti. Ogledali smo si najrazličnejše stvari o zgodovini Trente. 
Pred muzejem pa nas je čakal celo ameriški veleposlanik. 
Povedal nam je zelo veliko o ameriških narodnih parkih. 
Najbolj sem si zapomnil, da imajo 300.000 narodnih par-
kov. Ogledali smo si še, kako delajo sir in se počasi vrnili v 
kočo, kjer smo imeli kosilo. 
»Spakirali« smo nahrbtnike, si kupili še spominke in se 
odpeljali proti domu. Med vožnjo mi je bilo malo slabo, 
vendar je kar šlo. Domov smo se vrnili proti večeru.

Matic Pinter, 4. r. (2005/06)
Mentorica: Terezija Audič

KAKO PREŽIVETI CELE ŠTIRI DNI
V PIRANU V MAKSIMILJANU?

No, naše ključno vprašanje je:« Kako preživeti cele 4 dni 
v Piranu?« 
Sploh ni težko. Vse, kar morate narediti je, da se sprostite 
in uživate. Še niste dovolj izvedeli? No, potem vam bom 
pa predstavila celotni program.

Prvi dan je bil zelo deževen in večina nas je bila čisto mo-
krih. Ko smo prišli, smo se namestili v sobe. Naslednja toč-
ka je bil akvarij. Tam smo spoznavali morske živali. Zvečer 
smo še šli na večerni sprehod in si kupili sladoled. 
Naslednji dan je bil zelo zanimiv. Ko smo pozajtrkovali, 
smo odšli na barko. Pluli smo po zalivu in obiskali soline. 
Ko smo se vrnili, pa nas je čakal najljubši dogodek: ko-
panje! Imeli smo se super, še posebej, ker je imel bazen 
tudi posebne zvijače. Ko smo se nakopali, smo že komaj 
čakali, da gremo na kosilo, ker smo bili že pošteno lačni. 
Naslednji dan smo šli raziskovat morsko obrežje v Fiesi. 
Opravljali smo terensko delo. To je minilo, kot bi pogledal 
v zrak! Spet je že bila večerja! In to zelo dobra večerja … 

In ker smo se pošteno najedli, smo se šli nadihat svežega 
zraka in šli na sprehod ob morju do Portoroža. 
Zadnji dan je bil razburljiv in napet. Zjutraj smo mirno po-
spravljali prtljago. Ob 9.30  smo odšli iz Pirana, vendar s 
težkim srcem. S težkim srcem. Čez eno uro smo imeli na 
urniku ogled Luke Koper. To je bilo nepozabno doživetje! 
Vsi smo se zavedali, da nimamo veliko možnosti za po-
novni ogled luke. Naša naslednja točka pa je bila prikupna 
cerkvica v Hrastovljah z znamenitimi freskami. Najbolj za-
nimiva slika mi je bila ‘’Mrtvaški ples’’. Naslednje postaje 
pa ne bom tako dolgo opisovala, ker se bodo nekaterim 
preveč sline cedile. Bili smo v pršutarni Lokev. Ob 14.30 
smo imeli ogled kraške jame Vilenica, nato pa smo se od-
pravili v Lipico na ogled prečudovitih konjev, lipicancev.
To je bila naša zadnja postaja. 
Zahvalila bi se predvsem našim spremljevalkam:ge. Zden-
ki Velečič, ge. Sonji Špegel in ge Ireni Pak. Posebej pa bi se 
še zahvalila g. Daniju, našemu biologu, ki nas je zvesto 
spremljal vsak dan in nas naučil mnogo novega, česar bi 
se v šoli lahko le polovico. Zahvala pa gre tudi g. Ivanu, ki 
nam je podrobneje predstavil Piran.
Moji vtisi iz Pirana so prečudoviti. Če bi imela možnost, bi  
takoj ostala tam še dlje. Zdaj ste se lahko prepričali, kako 
sproščeno smo preživeli dneve v Piranu, čeprav smo imeli 
precej natrpan urnik.

Doroteja Švent, 7.a
Mentorica: Irena Pak

ZADNJI DAN TABORA

Po treh razburljivih dneh v Piranu je naposled prišel še za-
dnji dan, torej čas odhoda. Kot vedno, smo zjutraj punce 
v naši sobi vstale z muko. Ko smo si za silo zbistrile misli, 
smo se uredile, nato pa začele spravljati prtljago nazaj v 
potovalke. Vendar še dobro nismo začele, že so nas učite-
ljice poklicale k zajtrku. Tam smo se spominjali dogodkov 
prejšnjega večera, torej zaključne ‘’prireditve’’. Ob zajtrku 
smo se dodobra nasmejale ob spominih, hkrati pa ugiba-
le, katera skupina se je najbolje odrezala v reševanju uč-
nih listov. Vendar smo to izvedele šele, ko smo dokončno 

Učenci 7. razreda v 2. naravoslovno-družboslovnem taboru Piran.

Na taboru v Piranu smo raziskovali morsko obalo.

ŠOLSKI KOTIČEK
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pospravile sobo. Takrat nam je naš  spremljevalec Dani 
povedal rezultate. Drugo mesto je osvojila skupina 5, to 
smo bili: Matej, Aleš, Zala, Monika in jaz. Rebeka je v imenu 
vseh g. Daniju za njegov trud podarila skromno pozornost. 
Zahvalil se je in tudi nas pohvalil, da nismo bili preveč na-
porni. Prišel je čas slovesa. Pred penzionom Maksimiljan 
smo naredili še eno ‘’gasilsko’’, nato pa polni energije sedli 
na avtobus in se odpravili novim spoznanjem naproti.
Naša prva postojanka je bila Luka Koper. Vendar je vodička 
prišla kar na avtobus, tako da smo si luko ogledali kar od 
tam. Vsekakor pa je bil ta ogled raznih tujih ladij, kontej-
nerjev, strojev … zelo zanimiv.
Drugi cilj je bila cerkev v Hrastovljah z znamenitimi freska-
mi. Ta je bila obdana z mogočnim obzidjem. V notranjosti 
cerkve pa me je izmed vseh fresk najbolj pritegnila tista z 
imenom Mrtvaški ples, saj je bila na nek način skrivnostna, 
hkrati pa je jasno sporočala: »Ne glede na to, kakšni smo, 
vsi bomo enkrat umrli.«
Nato se je avtobus ustavil v Lokvi, kjer je znana kraška pr-
šutarna. Kmalu smo se morali obleči v bele obleke in si dati 
bele kape na glave. Ojoj, bili smo kot kakšna strašila! Sicer 
pa smo morali potrpeti, saj smo morali iti tako oblečeni v 
tisti prostor, kjer sušijo svinjska stegna. Vsi smo vihali no-
sove, saj nismo bili navajeni takšnega vonja. Eden izmed 
delavcev nam je kratko opisal potek izdelave pršuta. Gle-
de na povedano smo lahko vsi ugotovili, da je v to delo 
vloženega zelo veliko truda. Zatem smo sedli za mizo ter 

ob videokaseti pojedli sendviče s pršutom in popili sok. 
Po tem ogledu smo šli obiskat jamo Vilenico. Ta je bila izre-
dno bogata s kapniki, nadvse zanimivi pa so bili tisti, v ka-
terih smo lahko prepoznali dinozavra, konja, kip svobode, 
pošast, želvo, čudovite vile, po katerih je jama dobila ime, 
in še veliko drugega. Ob tem se lahko samo zamislimo, kaj 
vse lahko ustvari mati narava.
Naša zadnja postaja je bila Kobilarna Lipica. Videli smo 
slavne bele lipicance, ki pa, kot smo lahko videli, niso vsi 
beli. Nekatere kobile smo lahko pobožali, saj so se nam 
dovolj približale. Ob tem smo od vodičke izvedeli veliko 
novega o teh konjih. Opazovali smo lahko vse od mladih 
žrebcev pa do treniranih, šolanih konjev. 
Ko smo zaključili še zadnji ogled, so nas učiteljice razvese-
lile z enournim odmorom. Ta čas smo preživeli v parku na-
sproti kobilarne. Poskusili smo se v plezanju po plezalih, se 
gugali in se pogovarjali. Nekatere punce smo opazovale 
Angleže, saj so počeli čisto drugačne stvari, kot jih pozna-
mo mi. Nazadnje smo se le opogumile in jih vprašale, če se 
lahko fotografiramo  z njimi. Nastala je prav lepa fotografi-
ja. Kmalu pa so nas priklicale učiteljice in hočeš nočeš smo 
sedli na avtobus ter se odpravili proti domu. 
Meni je bil ta dan zelo všeč, saj sem spoznala ogromno 
zanimivih reči. To je bila zame enkratna izkušnja in z vese-
ljem bi jo še enkrat ponovila.  

Anja Turnšek, 7. b/ 9
Mentorica: Irena Pak

TEKMOVANJE
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Čisto na začetku šolskega leta smo dobili navodila, katere 
knjige moramo prebrati. To sta bili knjigi: Ptički brez gnezda 
(Fran Milčinski) in Pod milim nebom (Desa Muck). Pripravi-
li pa so nam tudi ogromne količine dodatnega gradiva (ki 
ga kasneje na testih sploh niso uporabili, saj napovedanih 
vprašanj sploh ni bilo). Zaradi tega smo se malce jezili, a se 
seveda zavedamo, da nam bo vso nabrano znanje v življe-
nju še zagotovo koristilo. Februarja se je odvilo šolsko tek-
movanje. Za preboj naprej si potreboval najmanj 75 točk, 
to je tri četrtine vseh možnih. To nama je z Anjo uspelo. 
Potem sva se marca preizkusili na državnem tekmovanju. 
Anja se je odrezala bolje, saj je starejša in modrejša. Tekmo-
vanje je trajalo tako dolgo, da je bila vmes celo malica. 
Ker smo morali na rezultate čakati cel mesec, sva se vmes 
pošteno grizli. Potem, ko sva izvedeli za rezultate, je bila 
»veselica«. Čakali sva  na prireditev, ko bova priznanje dr-
žali v rokah. Prireditev se je odvila in imeli sva dokaz za 
poplačan trud. Zdaj sva ponosni nase in med počitnicami 
bo še čas za razlage, vtise in »pametovanja«.

Tudi letos so bili naši učenci uspešni na tekmovanjih v znanju. Na 
fotografiji sta najuspešnejši učenki na državnem Cankarjevem 
tekmovanju iz slovenščine: Urška Kramberger, 8. r. in Anja Kralj, 
9. b; mentorica: Irena Pak.

Urška Kramberger, 8.r   
Mentorica: Irena Pak
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SLOVESNA PODELITEV
ZLATIH IN SREBRNIH
CANKARJEVIH PRIZNANJ

Tudi letos so izvedli tradicionalno tekmovanje za Cankar-
jevo priznanje. Že februarja je bilo tekmovanje na šolski 
ravni, 19. 3. 2006 pa je bilo na vrsti tudi vseslovensko tek-
movanje, ki je potekalo na Poslovno–komercialni šoli Ce-
lje.  V roku enega meseca so tekmovalci izvedeli za rezul-
tate, ki so verjetno marsikomu povrnili vložen trud in čas. 
V sredo, 24. 5. 2006, je v dvorani Narodnega doma Celje 
potekala podelitev zlatih in srebrnih Cankarjevih priznanj. 
Slovesnost se je pričela ob enajsti uri, trajala pa je debelo 
uro in pol. V tem času pa se je marsikaj zgodilo. Najprej 
so oder zasedli dijaki gimnazije Celje Center, ki so zaigrali 
odlomek iz dramske igre Celjski grofje. Le-ti pa so očitno 
prepričali občinstvo, ki je bilo sestavljeno iz mentorjev, 
dobitnikov priznanj in gostov, saj so poželi velik aplavz.
  Ko je bil kulturni del prireditve zaključen, se je pričela 
podelitev. Najprej so se razdelila srebrna priznanja, ki jih 
je bilo kar nekaj. Ko so bile vse srebrne »diplome« po-
deljene, pa so prišla na vrsto zlata Cankarjeva priznanja. 
Osnovnošolci iz celjske regije so skupaj osvojili 12 zlatih 
priznanj. Vsi so dobili tudi knjižno darilo, in sicer pesniško 
zbirko – Zemlja je modra kot pomaranča.   

Anja Kralj
Mentorica: Irena Pak

EKSKURZIJA NA KOROŠKO

V petek, 19. 5. 2006, smo devetošolci končno dočakali dan, 
ko smo se odpravili na enodnevno ekskurzijo po Koroški. 
Vsi dobro spočiti smo ob sedmi uri zjutraj sedli na avtobus. 
Počakali smo nekaj minut in se odpeljali domišljiji naproti. 
Po polurni vožnji smo prispeli do cerkvice Svetega Jurija. 
Tam smo imeli voden ogled po njej. Hodili smo po steklu, 
pod katerim so bila okostja in grobovi. Po končanem ogle-
du smo se zbrali pred cerkvijo in malicali. Po kratkem od-

moru za malico smo se spet vrnili na avtobus. 
Pred nami je bila postaja z naslovom Gestapovski zapori. 
Zapori so se nahajali v mestni hiši v Dravogradu. V teh za-
porih so včasih bili zaprti in mučeni partizani. Prihod v vla-
žno klet in celice nikakor ni bil prijeten. Ko pa ob razlagi vo-
diča in iz zgodb, ki so izobešene po stenah, spoznaš, kaj vse 
so gestapovci počeli z zaporniki, te ta kraj kaj kmalu obda 
z veliko grozo. Zelo težko si je predstavljati, kako je moralo 
zapornike boleti, ko jim je vojska tretjega rajha lomila kosti, 
vrtala v prste, brcala; rezala v še živega človeka. Sedaj pa 
se otroci jočemo že, če nas piči čebela ali če se malo ureže-
mo in nam priteče samo malo krvi. Po stenah treh celic in 
celice smrti smo lahko videli tudi razne napise, ki so nam 
odkrivali pogled na ujetnike. Na stenah so bili razni datumi, 
molitve, nagovori Mariji, … Vodič nam je povedal, da so v 
Dravograd prihajali tudi ljudje, ki so bili zaprti v koncentra-
cijskih taboriščih in so kasneje preživeli vojno. 
Nato smo se odpravili še na ogled obnovljene koroške 
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Ker je obnovljena, 
smo jo videli v res veličastni podobi. Večino časa smo pre-
živeli v poročni sobi. Vodička nam je pokazala kopije ne-
katerih originalnih slovenskih knjig, kot je prevod Biblije v 
slovenščino. 

Z avtobusom smo se odpeljali naprej do Prežihove bajte, 
kjer smo si jo podrobneje lahko tudi ogledali. Po ogledu 
je prišla na vrsto prav tako zelo pomembna stvar: ustavili 
smo se ob Ivarčkem jezeru, kjer smo imeli malico in poči-
tek. Zdelo se mi je, da je minilo pol ure, ko smo se že morali 
vrniti na avtobus. Odpravljali smo se proti zelo zanimivemu 
ogledu. 

Z avtobusom smo odpeljali na ogled rudnika svinca in cin-
ka v Mežici. Oblekli smo se v smešne jopiče, si nadeli čela-
de in svetilke in se že veselili vožnje z vlakcem.Vodič nas je 
zaprl v vagone in vožnja se je začela. Zdelo se nam je, da se 
peljemo s hitrostjo najmanj 100km/h, kasneje pa nam je 
vodič povedal, da smo se peljali samo 10km/h. V rudniku 
smo se zadržali kar nekaj časa in tam spoznali način dela 
rudarjev. Vodiča sta nam tisti del rudnika, ki je namenjen za 
oglede, podrobno in zanimivo predstavila, mi pa smo se na 
koncu malo zabavali in si nagajali s svetilkami ter apnenča-
stim prahom, ki se je v dolgih letih delovanja tega rudnika 
nabral na stenah rovov. Nazaj na površje pa smo se spet 
odpeljali z nam že znanim vlakcem. Zopet smo lahko videli 
prelepo naravo, ki nas je čakala ob prihodu na svetlobo. 
Nazadnje smo si ogledali radijsko postajo. Spoznali smo, v 
kakšnih razmerah delajo radijski voditelji. Ogledali smo si 
še tudi “gromozansko” zbirko zgoščenk. Naša ekskurzija po 
Koroški se je bližala  koncu. Še zadnjič smo sedli na avto-
bus in se odpeljali nazaj v domači kraj, kjer so nas pričakali 
starši.

Gregor Pungartnik, 9.b
Mentorica: Irena PakUtrinek s projektne ekskurzije Koroška, 9. razred:

Kot pravi rudarji smo se odpravili v rudnik Mežica.
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Tudi letos se je v juniju poslovila generacija učencev zadnjega razreda. Bili so generacija 1998-2006, generacija, ki je prva na OŠ Dobr-
na »preskočila« iz osemletnega programa v devetletni program osnovnošolskega izobraževanja. Tako niso nikoli obiskovali 6. razreda. 
In nenazadnje – bili so prvi devetošolci OŠ Dobrne. Srečno!

KOROŠKI RADIO

Naš zadnji postanek je bil precej razburljiv, saj smo se usta-
vili na Koroškem radiu, kjer so za nas zavrteli glasbeno že-
ljo. Ko smo prišli tja, smo morali malce počakati, da so nas 
lahko sprejeli, saj so zagotovo imeli polne roke dela. 
No, in smo čakali in čakali in seveda dočakali. Sprejela nas je  
mlajša gospa, ki ji je bilo ime Katarina Rošer! Se vam ime zdi 
znano, seveda, naši sošolki je ime tako, pa še enak priimek 
ima. Katarina nas je popeljala v studio, kjer nam je pokazala 
stvari, ki jih uporabljajo za lažje sprejemanje klicev; gumbe, 
ki imajo različne lastnosti; slušalke, ko govorijo v eter in še 
veliko več. Potem pa nas je popeljala v sobo, kjer je sedel 
DJ, kot kakšen kralj med svojimi aparaturami, kjer se tako 
dobro znajde, kot mi v naši šoli in učilnicah. Lahko smo še 
vstopili v tretjo sobo, kjer pa je bilo polno polic, naloženih 
z zgoščenkami in ploščami. Mislim, da jih je bilo okoli 5000, 
tako sva vsaj menili medve s sošolko. Odšli smo nazaj v 
sobo, kjer je kraljeval DJ, in lahko smo si zaželeli glasbeno 
željo. Največji pobudnici za to pa sta bili seveda, kdo drug 
kot, Anja Škoflek in Jerneja, ki sta izbrali pesem z naslovom 
Mi chica latina od Sebastiana, in vsi drugi smo se strinjali s 
takšno odlično izbiro. 
Odšli smo veseli in razigrani. 

Urša Žužek, 9.b
Mentorica: Irena Pak

PRVI DAN V ŠOLI 

V življenju ima odraščajoči otrok kar nekaj prelomnic. Ena 
izmed njih je vsekakor tudi prehod iz vrtca v šolo. V OŠ 
Dobrna se trudimo, da bi bil ta prehod čim lepši, tako za 
otroke kot za njihove starše, saj po izkušnjah vemo, da se 

šole bolj bojijo starši  kot pa otroci. 
Ta strah pa, dragi starši, nevede prenašate tudi na svoje 
otroke. Vsaka sprememba seveda prinaša tudi novosti, 
toda le novosti, tako nas kot tudi naše otroke, pripelje-
jo do višje stopnje razvoja in razmišljanja. Torej vzemimo 

vsako novost kot izziv, pozitivno izkušnjo, ki nas bogati. 

Ko smo prvi šolski dan na šolskem dvorišču ugledali naše 
prvošolce, smo vedeli, da vedoželjno pričakujejo vsako 
spremembo in so odprti za vse novosti, ki jih bo v njihovo 
življenje prinesla šola. Po govoru gospoda ravnatelja so 
otroci prisluhnili prigodam medveda Jožeta in mame Švi-
gazajklje. Mali Švigazajčki so namreč ušli nadzoru mame 
in se skrili v šoli. Za sabo pa so pustili sledi. Naši prvošolci 
so jih zato hitro našli v 1. razredu. Potem pa je napočil tre-
nutek, da smo se seznanili. Otroci so se posamezno pred-

Za prvošolce je bil prvi šolski dan nekaj posebnega … 
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ALPSKA ŠOLA V NARAVI

Na začetku šolskega leta smo se odpravili v alpsko šolo, 
kjer smo spoznali Triglavski narodni park.
Z avtobusom smo se pripeljali do Koče pri Savici.. Velike 
nahrbtnike smo dali na vlečnico ter odšli proti Koči pod 
Bogatinom, kjer smo prespali prvo noč. Zjutraj smo mora-
li zgodaj vstati in se dobro najesti, kajti čakala nas je  dol-
ga pot proti Triglavskim jezerom. Pot je bila zelo strma in 
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stavljali in led je bil prebit. Pretirane treme pri otrocih ni 
bilo opaziti. Sledilo je še nekaj informacij za starše in seve-
da tortica ter sok za otroke, saj je bil vendar  pomemben 
dan.

Sledi, ki so jih pustili mali Švigazajčki, se počasi brišejo. Pa 
prav je tako, saj naši prvošolci že dobro vedo, kje je njihov 
razred.

Kaj so o prvem dnevu v šoli povedali prvošolci:

Najlepše nam je bilo, ko:
smo poslušali pravljico; (GABRIEL)
ko smo iskali Švigazajčka; (NIKA, REBEKA, DOMINIKA)
ko smo risali; (MAJA)
ko smo prišli v šolo; (SARA, TINA)
ko smo se pogovarjali, kako nam je ime in kaj radi jemo. 
(MIA, ZALA)

Ksenija Ulaga
Vikica Golčer

V alpski šoli v naravi so se vsi preizkusili v plezanju. 

naporna. Ko smo prispeli do Dvojnega jezera, so nam vo-
dniki povedali, da se jezeri ob dežju povežeta v eno jeze-
ro zaradi narasle vode. Na Koči pri Triglavskih jezerih smo 
prespali dvakrat. Prvi dan smo imeli pouk v skupinah, zve-
čer pa nam je g. Srečko razlagal o planinski opremi. Drugi 
dan smo se odpravili do Zasavske koče na Prehodavcih. 
Od tu smo videli najvišji vrh Slovenije – Triglav.  Četrti dan 
smo se začeli spuščati proti dolini. Pot ni bila tako strma 
in naporna kot prve dni. Na planini Vogar smo imeli tudi 
planinski krst, in s tem smo postali pravi planinci. Pri krstu 
smo se veliko smejali in se zabavali. Zadnji dan smo odšli 
do Stare Fužine, kjer nas je čakal avtobus, ki nas je odpe-
ljal do Bohinjskega jezera ter Bleda. Po Bohinjskem jezeru 
smo se vozili s turistično ladjo, po Blejskem pa smo se s 
»pletnami« odpeljali do otočka, kjer je vsak lahko pozvo-
nil na zvonec želja.
Alpsko šolo bom ohranil v zelo lepem spominu, saj sem 
tam tudi praznoval svoj rojstni dan. Spoznal sem tudi ve-
liko lepega in zanimivega o naravi. Naravo moramo imeti 
radi, da bomo še dolgo uživali v njej.

Primož Pesjak, 4. r. osemletke
Mentorica: Terezija Audič

POMLAD V PIRANU

V ponedeljek zvečer sem polna pričakovanja pripravljala 
stvari za Piran, saj sem se s sošolci odpravljala v naravo-
slovno-družboslovni tabor. V torek, 9. 5. 2006, zjutraj smo 
se zbrali pred šolo in zasedli prostore na avtobusu. Vožnja 
do Pirana je hitro minila.
    Vreme nam ni bilo preveč naklonjeno, saj je precej deže-
valo. Do počitniškega doma so vodile ozke ulice, po kate-
rih so tekle prave reke deževnice. Imela sem čisto premo-
čene čevlje in hlače mokre do kolen. Komaj sem čakala, 
da pridem v sobo in se preoblečem. 
Kot da slabo vreme še ni bilo dovolj, smo ta dan imeli 
tudi pouk. Ob raziskovanju je pouk postal zanimiv in tudi 
vreme se je zjasnilo. S prijatelji smo se zabavali in veseli-
li. Naslednji dan smo se peljali tudi z barko. V Strunjanu 
smo si ogledali soline in izvedeli veliko zanimivih stvari. 
Najbolj všeč mi je bil zaključni večer, saj smo se smejali, 
veselili in se od smeha kar dušili. Ampak vse enkrat mine, 
in tako je minilo tudi naše „počitnikovanje“. V petek zjutraj 
smo pospravili prtljago. Pri zajtrku smo  izvedeli rezultate 
skupinskega reševanja nalog na učnih listih in odrinili iz 
Pirana proti domu. Na poti domov smo si ogledali tudi 
Luko Koper.
    Proti veceru smo se vrnili na Dobrno. Lepo je bilo, ven-
dar bi mi bilo ljubše, če bi se lahko kopali v morju in ne 
samo v bazenu.

Mateja Štimulak, 7.a/9 
Mentorica: Irena Pak
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ČETRTOŠOLCI V ALPSKI ŠOLI

Že v tretjem razredu so nam povedali, da bomo prve šol-
ske dni v četrtem razredu preživeli v alpski šoli, zato smo 
se vsi že med počitnicami veselili začetka novega šolske-
ga leta.

Napočil je dan odhoda. V ponedeljek zjutraj, 4. 9. 2006, 
smo se zbrali pred šolo, kjer nas je čakal avtobus. Peljali 
smo se mimo Blejskega in Bohinjskega jezera, kjer smo 
občudovali njuno lepoto. Ustavili smo se pri Koči pri Sa-
vici, kjer smo tudi malicali, nato smo se odpravili na pot, 
ki je bila vijugasta in strma. Našteli smo 55 zavojev. Malo 
utrujeni smo prišli na Komno, kjer smo dobili svoje težke 
nahrbtnike. Nadaljevali smo pot do Koče pod Bogatinom, 
ki je trajala samo 15 minut. Popoldan smo se pogovarja-
li o zgodovini planinstva in ga. Alenka nam je povedala 
nekaj o planinskih dnevnikih. Po večerji smo si ogledali 
diapozitive. V Koči pod Bogatinom smo prvič prespali.

V torek zjutraj smo se odpravili proti Triglavskim jezerom. 
Pot je bila sicer bolj položna a zelo dolga. Prišli smo do 
Dvojnega jezera, kjer je bila tudi Koča pri Triglavskih jeze-
rih. Po kosilu smo si ogledali sobe in odložili nahrbtnike. 
Nato smo se razdelili v 3 skupine. Prva skupina je plezala, 
druga skupina je ponavljala o zgodovini planinstva, tre-
tja pa se je pogovarjala o gorskih rastlinah. Potem nam je 

ostalo še malo prostega časa za razne igre. Zvečer smo se 
v posteljah pogovarjali o preživetem dnevu. Ker smo bili 
utrujeni, smo kmalu zaspali.

Naslednje jutro smo se odpravili na pot po Dolini Trigla-
vskih jezer. Na poti smo videli jezero Ledvička, Zeleno 
jezero, Rjavo jezero in jezero pod Kanjavcem. Med potjo 
smo videli tudi svizca in opazovali okoliške gore. Na Za-
savski koči na Prehodavcih smo malicali in popili topel 
čaj. Nato smo se vrnili h Koči pri Triglavskih jezerih. Ta dan 
smo izvedeli veliko novega o gorah. 

Predzadnji dan smo zapustili Kočo pri Triglavskih jezerih 
in odšli navzgor čez melišče. Preval Štapce smo prečka-
li po klinih in jeklenicah. Čez gozd smo prišli na Planino 
Ovčarijo. Tu smo se malo ustavili, nato pa nadaljevali pot 
do Planine Jezero, kjer smo si mokre majice želeli posuši-
ti  na leseni ograji. Ko smo malicali, se je ena izmed krav 
približala ograji in začela žvečiti mojo majico. Ta dogodek 
si bom še dolgo zapomnila. Pot smo nato nadaljevali do 
koče, ki se imenuje Kosijev dom na Vogarju. Popoldan 
smo se pogovarjali o orientaciji in o prvi pomoči. Zvečer 
smo imeli planinski krst, ki sem ga dobro opravila. 

Še zadnji dan smo se odpravili na pot. Vsi smo bili zelo 
veseli, ker smo odhajali domov. Pri Bohinjskem jezeru nas 
je čakala ladjica. Z njo smo se popeljali po jezeru. Ustavili 
smo se tudi pri Blejskem jezeru. Tu smo se s čolnom pe-
ljali do cerkve na otoku, kjer smo zvonili z zvonom želja. 
Na kosilu smo se ustavili pri gostišču, kjer smo videli tudi 
medveda in osla. Domov smo prišli proti večeru. 

V gorah smo imeli ves čas lepo vreme, zato sem zelo uži-
vala, čeprav je bilo malo naporno. Spoznala in videla sem 
veliko novih stvari.

Patricija Kumer

Utrinek iz letošnje alpske šole v naravi učencev 4. razreda osem-
letke: krasno vreme in še veličastnejši pogled na mogočne dvati-
sočake. Fotografija je nastala pri Zasavski koči na Prehodavcih 
(2071 m), v ozadju vrh Triglava.

ŠOLSKI KOTIČEK
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DROBTINICE IZ VRTCA

PIŠE SE NOVO ŠOLSKO LETO

Za mnoge starše in otroke je mesec september eden 
najbolj napornih v vsem letu. Po dopustih in počitnicah 
ponovno zaživi stari ritem, ki je med poletnimi dnevi raz-
pustil svoje omejitve. Čaka nas novo poglavje v življenju, 
novo obdobje prilagajanja in spreminjanja, nov ritem, 
nove navade, nova občutja in novi prijatelji. Odpira se 
nov svet za otroke in starše. 

Otroci so s sliko izrazili prve vtise in prijateljske odnose v 
vrtcu.

Zapisali: Suzana Adamič in Irena Podpečan
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JUHUHU, POČITNICE SO TU!

Ampak pojdimo lepo po vrsti in od začetka. Kot se spo-
dobi za lep zaključek šolskega leta, smo se 23. junija v 
Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna zbrali 
na igrišču »Centra« varovanci, številni starši, prijatelji, so-
rodniki naših varovancev ter mnogi zaposleni. Vsi sku-
paj smo imeli pred seboj en sam cilj - preživeti čudovito 
popoldne in se poveseliti ob zaključku šolskega leta ter 
pozdraviti prihajajoče zaslužene počitnice. Šotor, ki je bil 
postavljen dan prej, je pričal o tem, da se bo nekaj doga-
jalo. Spoznali smo še eno njegovo funkcijo - če ne varuje 
pred dežjem, pa je učinkovita zaščita vsaj pred soncem. 
In res se je na to sončno popoldne marsikaj dogajalo 
pod njim in zunaj njega. Zaključno prireditev je otvorila 
»glava« našega »Centra«, gospa Jožica Grubelnik, vršilka 
dolžnosti direktorice ter spregovorila nekaj pozdravnih 
in spodbudnih besed. Po njenem pozdravnem nagovoru 
pa so se na odru odvile številne glasbeno-plesno-lutkov-
ne dejavnosti. Imeli smo možnost občudovati najmlajše 
varovance, ki so nas s svojim plesom popeljali v »Deželo 
bučk«. Piščanček Pik nam je v lutkovni predstavi razkril, 
koga se boji in koga ima rad. Zares vroče nam je postalo 
ob skladbici Anžeja Dežana - VROČE (le na CD) in ob razgi-
banih ritmih, ki so jih prikazali člani plesnega krožka, pod 
vodstvom tovarišice Milene Oprčkal. Starejši varovanci pa 
so se predstavili z dvema glasbenima deloma. Imeli smo 
priložnost zapeti ob Venčku narodnih in ker je v tem času 
ravno potekalo svetovno prvenstvo v nogometu, smo se 
zavrteli še v ritmih skladbice »Na fuzbal me pust!«. Olala, 
pa da ne pozabim omeniti, da so bili aktivni tudi starši, so-
rodniki in prijatelji naših varovancev. Ob koncu prireditve 
so se lahko preizkusili v spretnostih obvladovanja žoge in 
ponjave. Toliko smeha in dobre volje verjetno že dolgo ni 
bilo prisotne. Naši želodčki so nas opozorili, da bi se jim 
že kaj prileglo in tudi za to je bilo poskrbljeno. Polna miza 
peciva, sok, kavica in še bi se našlo, so nas kar sami vabi-
li in pričarali nasmehe na obraze še tistim zadnjim. Prišel 
je čas slovesa, zahvale, še zadnje predaje tega in onega, 
izmenjave prijetnih medsebojnih izkušenj. Eni varovanci 
so odšli domov, drugi varovanci v pričakovanju, da bodo 
odšli domov vsaj v naslednjih dneh, pa na večerjo v »Cen-
ter«.

Za zaposlene v »Centru« pa se je popoldne šele prav pri-
čelo. Med seboj smo se pomerili v igranju nogometa, ko-
šarke, boju med dvema ognjema, vlečenju vrvi. Zmagali 
so seveda »ta boljši«. Pa naj vas še malo gloda črv rado-
vednosti, kaj vse se je še dogajalo. Morda naslednjič več 
o tem …

Verjamem pa, da slike zgovorno pričajo o tem, da nam je 
bilo lepo in da smo res uživali. 

Prijetne počitnice in nasvidenje do septembra. 

David Stergar

LETOVIŠČE DEBELI RTIČ

V našem Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 
smo že dolgo razmišljali in načrtovali letovanje v manjših 
skupinah, ki ponuja številne prednosti. Integrirano pro-
gramiranje letovanja naših otrok z motnjo v duševnem 
razvoju pomeni v okviru teh razmišljanj vključitev posa-
meznika s posebnimi potrebami v stimulativno letovi-
ško okolje. Tako so bili naši otroci integrirani in aktivno 
vključeni v letovanje v mladinskem zdravilišču in letovi-
šču Debeli rtič. Letoviške cilje smo tako dosegali po raz-
ličnih poteh, glede na telesne in duševne sposobnosti 
posameznika, pri tem pa nismo pozabili na vso privlač-
nost, ki jo prinaša letovanje: nepredvidljivost, živahnost, 
razgibanost in pestrost izbire ter nenazadnje vključitev 
v program prilagojenih športnih aktivnosti na letovanju, 
pri katerem so vsakemu od teh otrok zagotovljene enake 
možnosti kakor zdravim vrstnikom. 

Tako smo v juniju 2006 v več skupinah obiskali Mladinsko 
zdravilišče in letovišče Debeli rtič, kjer je bila zagotovljena 
zdrava rekreacija v dveh sodobnih zunanjih bazenih ter 
pokritem bazenu v hotelu Bor in na drugih urejenih špor-
tno-rekreacijskih površinah. Moja prizadevanja so bila za-
stavljena tako, da je bilo plavanje in kakršnakoli izkušnja 
v morju/bazenu predvsem redna in pogosta, obenem pa 
prijetna, pozitivna in predvsem varna ter da pred vrati 
bazena nismo pustili nikogar, ki si je takšne športno-gi-
balne aktivnosti želel, jo potreboval oziroma mu je ta pra-
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vica pripadala. Skupaj z ostalimi člani terapevtskega tima 
(specialne pedagoginje, delovne terapevtke in varuhi ter 
varuhinje) smo izvajali program desetih točk (Halliwick 
metoda učenja plavanja), ki sledi logičnemu zaporedju in 
ima za cilj - plavanje.

 

Posebna skrb naših strokovnih delavcev je bila namenje-
na prepoznavanju potreb, interesov in zmožnosti otrok in 
nenazadnje tudi uresničevanju individualizacije na različ-
nih ravneh tekom letovanja. Z individualnimi metodami 
in didaktičnimi pristopi, s pozitivno komunikacijo in inte-
rakcijo ter odzivanjem na interese in zmožnosti otrok smo 
preživeli lepe bogate trenutke na morju in obiskali števil-
ne obmorske kraje. Poseben navdih so bile za nas lepote 
Pirana, ki s svojimi ozkimi kamnitimi ulicami, kulturno-
zgodovinskimi in cerkvenimi objekti, palačami, živahnimi 
trgi, številnimi muzeji in galerijami, obzidjem, akvarijem 
in priznanimi slaščičarnami, vedno znova preseneča in 
očara. Tudi vožnja z ladjico v Koper je bila posebno do-
živetje. Koper je naše osrednje slovensko pristanišče in 
obenem predstavlja ‘’morska vrata’’ v svet Evrope. Neko-
liko  mobilnejše skupine so si lahko ogledale sam center 
Kopra, ki se ponaša s slikovito mediteransko arhitekturo in 
bogastvom kulturnih spomenikov. Morje, veter, sol, me-
diteranske vonjave, palme, vrtnice in zimzeleno rastlinje, 
sprostitev, zabava in družabnost pa so besede, s katerimi 
najlažje predstavimo Portorož, obmorski kraj, kamor smo 
se praviloma po večerni toaleti odpravili na sladkanje in 
predajanje kulinaričnim užitkom v dobrih portoroških re-
stavracijah in se, v soju romantičnih lučk, sproščeno spre-
hajali ob morju. Vse to nas je napolnilo z novo energijo, s 
katero vstopamo v novo šolsko leto 2006/07 novim do-
godivščinam naproti.

mag. Tine Kovačič

LETOVANJE V IZOLI 2006

Končno smo ga dočakali; jutro, ko smo se z avtobusom 
odpravili na letovanje. Tri manjše skupine CUDV Dobrna, 
ki smo v dopoldanskih urah prispele v dijaški dom Sre-
dnje turistične šole v Izoli. Komaj smo čakali, kdaj bomo 
lahko plavali in čofotali v morju, zato smo se po kosilu od-
pravili naravnost na plažo. Do poznega popoldneva smo 
uživali v vodi, tako da smo na plaži morali malo počivati, 
preden smo se odpravili nazaj v dijaški dom. Tam nas je 
čakala obilna večerja, s katero smo si »napolnili baterije«. 

Sonce, morje, čofotanje, plavanje, ležanje na plaži, … ta-
kšen je bil načrt za vseh pet dni. Žal nam vreme ni bilo na-
klonjeno. Spremljevalci smo iz rokavov potegnili »plan B«.  
Uživali smo na daljših sprehodih, večkrat smo obiskali sla-
ščičarne, ogledali smo si slovenski film »Poletje v školjki«, 
igrali smo družabne igre in šli po nakupih. Ena skupina se 
je odpravila v Piran, najmlajši pa so uživali na otroškem 
igrišču. Vsi skupaj smo se peljali s turističnim vlakcem, ki 
nas je popeljal tudi na vrh Izole, tako da smo imeli čudovit 
razgled na slovensko obalo. 

Predzadnji dan smo po zajtrku opazovali nebo in se z do-
mačini pogovarjali o vremenski napovedi. Najmlajši smo 
se izkazali kot najbolj pogumni, saj smo se kljub temnim 
oblakom odpravili na plažo. Zabredli smo v hladno vodo, 
ampak nam je kmalu postalo vroče od čofotanja, iger in 
skokov v vodo. Ko smo že upali, da se bo sonce vsaj malo 
obdržalo na nebu, so velike dežne kaplje namočile plažo. 
Vendar nas to ni motilo; mokri smo bili že od vode. Ogr-
nili smo se v brisače in se v kopalkah odpravili nazaj proti 
dijaškemu domu. Toplo kosilo nas je ogrelo, in tako smo 
bili pripravljeni še na zadnje presenečenje na letovanju - 
na večerno zabavo. Okoli desete ure smo že spali, saj smo 
plesali do onemoglosti. 

Zadnji dan. Po zajtrku smo odnesli potovalke do avtobu-
sa. Ta nas je peljal naravnost domov, saj smo že vsi čakali, 
da poročamo, kako smo se imeli. Teh pet dni je bilo, kljub 
slabšemu vremenu, čudovito. Že čakamo   naslednje po-
letje …

Tatjana Lavrinc
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DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ IZVAJANJA ORGANIZATOR
IN INFORMACIJE Soorganizatorji Nastopajoči

petek, 29. september
ob 13. uri

SREČANJE STAREJŠIH 
OBČANOV

Občina Dobrna,
03 780 10 50

Društvo upokojencev
Dobrna

sobota, 7. oktober,
ob 7. uri

TRADICIONAlNI POHOD
NA ŠTRUKlJEV VRH

PD Dobrna,
GSM: 041 763 362

sobota, 21. oktober,
ob 15. uri

KOSTANJADA Center Dobrne
MKD Dobrna,
GSM: 031 222 438  

GIZ Turizem Dobrna Društva in sekcije

četrtek, 26. oktober
ŽAlNA SlOVESNOST

V SPOMIN NA MRTVE Center Dobrne ZB NOB Dobrna
OŠ Dobrna,
KUD Dobrna

petek, 27. oktober
ŽAlNA SlOVESNOST

V SPOMIN NA MRTVE Paški Kozjak ZB NOB Dobrna
OŠ Paški Kozjak,
KUD Dobrna

sobota, 28. oktober BRUCOVANJE 3glav
MKD Dobrna,
GSM: 031 222 438  

sobota, 11. november,
ob 20. uri

MARTINOVANJE Hotel Vita
Terme Dobrna,
tel.: 03 780 10 00

sobota, 25. november
POSTAVlJANJE

ADVENTNEGA VENCA Center Dobrne Fantje iz Zavrha

sobota, 2. december,
ob 16. uri

MIKlAVŽEVANJE V CERKVI Cerkev
Marijinega vnebovzetja

Župnišče Dobrna

nedelja, 3. december,
ob 11. uri

BlAGOSlOV
ADVENTNEGA VENCA Center Dobrne Župnišče Dobrna

nedelja, 3. december,
ob 16. uri

MIKlAVŽEV
DOBRODElNI KONCERT

Dvorana
Zdraviliškega doma

Karitas

petek, 15. december BOŽIČNA PRIREDITEV Dvorana
Zdraviliškega doma

OŠ Dobrna,
tel.: 03 780 11 52

Učenci OŠ Dobrna

sobota, 16. december,
ob 14. uri

BOŽIČNO RAJANJE
IN BOŽIČNI SEJEM

Ploščad pred
Zdraviliškim domom

GIZ turizem Dobrna,
GSM: 040 462 679

Občina Dobrna, OŠ Dobrna,
Čebelarsko društvo Dobrna,
TD Dobrna, Center za usposabljanje
in varstvo Dobrna,
PGD Dobrna, MKD Dobrna

petek, 22. december,
PROSlAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI - PRIŽGIMO 
lUČKE

Zdraviliški dom
Občina Dobrna,
tel.: 03 780 10 50

OŠ Dobrna, KUD Dobrna

ponedeljek, 25. december,
ob 16. uri

BOŽIČNI KONCERT Dvorana
Zdraviliškega doma

Terme Dobrna,
tel.: 03 780 10 00

nedelja, 31. december,
ob 20. uri

SIlVESTROVANJE V TERMAH 
DOBRNA Hotel Vita

Terme Dobrna,
tel.: 03 780 10 00

nedelja, 31. december,
ob 22. uri

SIlVESTROVANJE NA 
PROSTEM Center Dobrne

Občina Dobrna,
tel.: 03 780 10 50

Program prireditev september - december

OBVESTILA
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Obveščamo vas, da je potrebno za otroke, ki se bodo na 
vključili v vrtec v letu 2007, oddati popolno vlogo za zni-
žano plačilo, in sicer najkasneje do 15. novembra 2006.
K vlogi je potrebno priložiti odločbo o dohodnini za leto 
2005 za člane družine, ki so zavezanci za dohodnino in 
izjavo vlagatelja o premoženju družine. Zasebniki, ki se 
jim ugotavlja dobiček na osnovi poslovnih knjig, priložijo 
tudi odločbo o davku iz dejavnosti. Če vlagatelj prejema 
preživnino za otroka, mora predložiti tudi potrdilo o viši-
ni preživnine. Enako velja tudi za pokojnino.
Če se socialne razmere v družini med letom spremenijo 
(nova zaposlitev ali pa prenehanje del.razmerja), se pla-
čilo določi na novo. Potrebno je predložiti potrdilo de-
lodajalca za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo 
vloge oziroma potrdilo o brezposelnosti.

Na osnovi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev 
za programe v vrtcih lahko starši uveljavljajo znižano 
plačilo za programe v vrtcih. Pravilnik o plačilih staršev 
za programe v vrtcih določa, da občina krije del cene za 
program, in sicer za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno 
prebivališče;

OBVESTILO STARŠEM, KI BODO UVELJAVLJALI ZNIŽANO PLAČILO
ZA PROGRAME V VRTCIH ZA LET0 2007

- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivali-
šče skupaj z enim od staršev;

- otroke tujcev, od katerih ima vsaj eden od staršev na 
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec 
za dohodnino v RS.

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki raz-
vršča starše v razrede, kjer se upošteva bruto mesečni 
dohodek (plača) na družinskega člana v primerjavi s pov-
prečno plačo zaposlenega v RS in premoženje družine. V 
primeru, da starši prejemajo denarni dodatek, so po Za-
konu o vrtcih in Pravilniku o plačilih staršev za programe 
v vrtcih oproščeni plačila oskrbnine za otroka.

Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resnič-
nost podatkov, ki jih navede v vlogi.

Vloge za znižano plačilo vrtca lahko starši oddajo osebno 
ali pa po pošti na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 
Dodatne informacije lahko dobite na telefonu: 780-10-
53; pri ge. Smrečnik.

Mateja Smrečnik

OBVESTILA

OBVESTILO – ZAPADLE OBVEZNOSTI

Glede na večkratna izpostavljena vprašanja na občinskih svetih in svetih občanov vas obveščamo, da je Občina Do-
brna vse nerešene zapadle plačilne obveznosti za plačilo vodarin  in grobnin predala s pooblastilom v reševanje 
odvetniški pisarni Gregorin-Štifter iz Celja. Glede na navedeno vas obveščamo, da se za vsa vprašanja v zvezi s tem, 
obračate na tel. štev. 03 493 02 03. 
Za zapadla plačila glede najemnin za poslovne prostore in stanovanja pa na STANOVANJSKO ZADRUGO ATRIJ iz Celje, 
tel. št. 03 426 31 10.

Občinska uprava Občine Dobrna 

OBVESTILO

Občina Dobrna obvešča svoje občane, da je na osnovi razpisa in prejetih ponudb izbrala za opravljanje pokopaliških
in pogrebnih dejavnosti v Občini Dobrna Pogrebno službo Usar iz Vinske Gore.

Prosimo, da se za vse v zvezi s smrtnimi slučaji obračate na:
POGREBNO SLUŽBO USAR, Vinska Gora 8, Velenje, tel. 03/891-00-30 in 041 636-939.

Občinska uprava Občine Dobrna
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OBVESTILA

POVABILO

Leta 2000 je z delom pričel ženski pevski zbor, ki združuje ljubiteljice zborovskega petja. Želimo si, da bi se sestav razši-
ril, zato vljudno vabimo vse, ki imate veselje do lepega petja, da se nam pridružite. 
Vaje imamo vsak ponedeljek ob 20. uri v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (bivši Dom Mihe Pin-
ter)!
Za več informacij lahko pokličete predsednico zbora, Matejo Golčer, na tel. Številko: 5778-233 ali 041/437-415.
Se vidimo!

POVABILO

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje združuje člane iz občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Društvo vključuje 
okoli 1600 članov invalidov, ki so status pridobili po odločbi SPIZ, druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega 
invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti ne morejo sami ali delno zadovoljiti potrebe osebne-
ga, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo.

Društvo ima program dela, s poudarkom na socialni in humanitarni pomoči članom, ugotavljanju in zagovarjanju po-
treb invalidov na vseh področjih, ki zadevajo le te. Prirejamo razna druženja. Tu vključujemo v svojo dejavnost šport, 
zdravstvo, kulturo itd.

Sedež društva imamo v Celju, Gledališka ulica 2. Dosegljivi smo na sedežu društva v času uradnih ur: sreda od 
9 – 13. ure in četrtek od 9 – 11. ure. Veseli pa bomo vašega telefonskega klica na številko: 03 5484 – 350.

V članstvo vabimo vse, ki se nam želite pridružiti.
Za društvo: VD predsednica

Dragica Mirnik

OBVESTILO OBČANA

Gluhonemi invalid I. kategorije sporočam javnosti, da sem solastnik nepremičnine pri vložku 190 k.o. KLANC (LN – Gu-
tenek) in na celotnem zemljišču (parc. štev.: 646,668,669,814/2) in ne dovolim nikomur popolnoma nobenega posega 
v ta prostor, dokler »spor« z nasprotno stranko Kamnik ne bo sodno pravnomočno končan.

Zaradi bolezni tudi moja žena ni pooblaščena za dajanje nikakršnega soglasja ali podpisa v mojem imenu. K taki od-
ločitvi me je prisililo dejstvo, da je na prej omenjenem zemljiškoknjižnem vložku od 23. 3. 2005 vstavljena »plomba«, 
ki sem jo s pomočjo občana zasledil dne, 9. 8. 2006. Javnost še obveščam, da teče tudi pravdni postopek pri Okrajnem 
sodišču v Celju, opr. štev. P 131/2005.

Gluhonemi Ivan Kramar

NOGOMETNA ŠOLA

V  mesecu  septembru  bomo  pričeli  z  organizirano  vadbo  nogometa  na  Dobrni. Treningi  bodo  
potekali  na  igrišču  in  v  telovadnici  OŠ  Dobrna. Šolo  nogometa  bo  vodil  trener  z  nogometno  
licenco  Nogometne  zveze  Slovenije,  Drago  Adamič. Osnovnošolci, če vas  veseli  igranje  nogo-
meta in če bi se  radi  naučili  kaj  novega  v  nogometu  in  športu  nasploh,  vljudno  vabljeni!
Informacije  na  tel. številki: 041-794-052 (Drago Adamič).

Drago Adamič
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POSLANSKA PISARNA POSLANCA SDS, G. FRANCA JAZBECA, NA DOBRNI:

BO 9. OKTOBRA, 13. NOVEMBRA IN 11. DECEMBRA

OD 15.30 DO 17.30 URE

V SEJNI SOBI OBČINE DOBRNA.

OBVESTILA

Spoštovani!

Ne čutim se vrednega Vaše pozornosti in podpore, ki ste jo izkazali v molitvi in z obiski v bolnišnici v času bolezni naše 
drage mame, Ivanke Strašek.

Še bolj pa ste to pokazali s številno udeležbo na pogrebu, z darovi za svete maše in za cerkev, s podarjenim cvetjem in 
svečami, pisno oziroma ustno izraženim sožaljem; posebej hvala še gospodu župniku za zvonjenje in občinski upravi 
za osmrtnico na oglasni deski. Za vse to, vsem in vsakomur posebej, iskrena hvala.

Življenje in zgled naših staršev nas zavezuje, da to kar so nas naučili, delimo naprej in prinašamo drugim. Za to se 
trudimo vsak na svoj način.

Hvaležen Janko Strašek

V imenu varovancev in vseh zaposlenih v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna se iskreno zahvaljujem za-
koncema, gospe Vlasti in gospodu Janezu Mlakarju, iz Term Dobrna za donacijo ob zaključku šolskega leta v mesecu 
juniju.

S svojim denarnim prispevkom sta polepšala počitnice skupini otrok na letovanju ob morju in omogočila dokup ra-
čunalniške opreme za izvajanje programa usposabljanja.
Njuna gesta in prijazno sporočilo sta ogrela srca vsem, ki živimo in delamo v »Centru«.

Jožica Grubelnik, v.d.direktorice

ZAHVALE
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SLAVEN
»Kaj misliš, bi bil France Prešeren slaven, če bi živel še 
danes?« vpraša profesorica slovenščine Bogdana.
»Seveda, saj bi bil najstarejši Slovenec!«

PRVEGA
Dudek je bil na fronti in je po telefonu poklical Regico:
»Regica, prvega se vrnem domov!«
»Katerega prvega?«
»Ja, to pa ne vem! Komandant je rekel, da se bomo borili 
do zadnjega!« 

SREČO IMA
Pešca podre kolesar.
»Ste imeli pa srečo!« reče kolesar pešcu.
»Zakaj pa srečo?« se čudi ta.
»Ponavadi vozim tovornjak.«

ŽE SPRAŠUJEJO
Žena je obiskala moža v zaporu in mu povedala:
»Otroci kar hitro odraščajo. Vedno večji so in že so začeli 
spraševati!«
»Po meni?«
»Ne, kam si skril denar!«

KAPLJA
Gost se je jezen odpravil v hotelsko recepcijo in rekel 
receptorju:
»V moji sobi iz stropa kaplja na posteljo! Je pri vas vedno 
tako?«
»Ne, samo takrat, kadar dežuje!«

VODA
Na Gorenjskem, pri kmečki hiši:
»Oprostite, lahko dobim kozarec mrzle vode?«
»Lahko, toda sosedje imajo bolj mrzlo vodo kot mi.«

SVETOVALEC
Spričevala so bila podeljena.
»Sram naj te bo!« se jezi oče, »da prineseš domov tako 
slabo spričevalo! Za vzor si vzemi Jožeta, ki ima same 
odlične ocene!«
»Ne jezi se, očka. Ko bom prevzel vodenje tvoje fi rme 
bom Jožeta zaposlil kot svojega svetovalca!«

ŠALE

RAZLOG ZA PREIMENOVANJE
»Priznam,« reče oče sinu, » da perem posodo, likam peri-
lo, včasih zakrpam nogavice.... Ampak to niso razlogi, da 
me imenuješ mama.«

LOKACIJA BOLEČINE
»Gospod doktor, včeraj sem se z avtom peljal proti domu 
in kar naenkrat začutil hudo bolečino.« 
»Kje pa?« 
»Med Kranjsko goro in Jesenicami!«

LETEČE RIBE
Med uro biologije profesorica učencem pripoveduje o 
letečih ribah.
»Je kdo že kdaj videl letečo ribo?« je vprašala učence.
»Jaz!« se oglasi Miro. 
»Kje si jih pa videl?«
»V ribarnici, ko sta se kregali prodajalka in stranka!«

AVTOBUS
»Očka, v šoli me vsi sošolci zafrkavajo, ker me v šolo 
pripelje šofer z mercedesom, drugi pa se vozijo v šolo z 
avtobusom!«
»Ne sekiraj se sin, ti bom kupil pa avtobus!« je oče poto-
lažil sina.

KRŠITEV PRAVIL
Lovska disciplinska komisija obravnava kmeta Andreja.
“Zakaj ste ubili zajca, če pa niste član naše lovske družine?”
“Zato ker je jedel moje zelje, čeprav ni član moje družine.”

GOLJUF
Polža se že osem let premikata (po polžje seveda) po 
pustinji. Nekega dne pa ju prične mučiti žeja. Ravno 
pravi čas odkrijeta na tleh ležečo steklenico mineralne 
vode, toda ker nimata odpirača, je ne moreta odpreti in 
si potešiti žeje.
“Ti ostani tu s steklenico in jo čuvaj, jaz grem pa iskati 
odpirač!” je rekel eden od polžev. In res. Odpravi se na 
pot. Odsoten je že dve leti. Polž, ki varuje steklenico ne 
vzdrži več in jo poskuša odpreti. V tem trenutku pa se 
pojavi polž, ki je odšel po odpirač in reče:
“Ti goljuf ti! Če boš goljufal sploh ne bom šel po odpi-
rač!”

KNJIGA
“Odločila sem se, da ti bom poklonila knjižico, in sicer 
katerokoli si želiš!” je rekla babica vnučku.
“Potem mi daj pa hranilno knjižico!”

NAJBOLJŠI ODGOVOR
“Mami, danes sem bil pri spoznavanju narave najboljši v 
razredu!” se pohvali Mihec.
“Res?
“Ja, rekel sem, da ima noj tri noge.”
“Toda noj ima vendar dve nogi!”
“To je že res, toda vsi drugi so trdili, da ima štiri noge.”
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POMEMBNEJŠE USTANOVE, NJIHOVE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN DELOVNI ČAS

Upravna enota Celje, Krajevni urad Dobrna
Dobrna 19, telefon: 780 10 62

Osrednja knjižnica Celje, Oddelek Dobrna
Dobrna 41, telefon: 426 17 80

Uradne ure:
četrtek
08.30 – 13.00  in 13.30 – 16.30

Odprta:
torek
11.00 - 13.00

petek
16.00 - 18.00

sobota
09.00 - 12.00

Zdravstvena postaja Dobrna
Dobrna 5, telefon: 780 05 40

Pošta Dobrna
Dobrna 19, telefon: 780 10 40, 780 10 41

Odprta:
ponedeljek
12.30 – 19.30

torek – četrtek
07.30 – 14.30 

petek
07.30 – 13.30

Odprta:
ponedeljek - petek
08.00 - 09.30
10.00 - 17.00 

sobota
08.00 - 12.00

Lekarna Apoteka pri teatru
Dobrna 9, telefon: 781 81 11

Bencinski servis Dobrna
Pristova 21, telefon: 781 80 28

Odprta:
ponedeljek
10.00 - 16.00

torek - petek
08.00 - 14.00

Odprt:
ponedeljek - sobota
07.00 - 20.00

nedelja
08.00 - 15.00

POGREBNA	SLUŽBA
»USAR«

Vinska Gora 8, 3320 Velenje
Gsm: 04�/636 �3�

Tel.&fax: 03/8�� 00 30

GLASILO OBČINE DOBRNA
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GLASILO OBČINE DOBRNA
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Za to številko smo za »črne točke« v ru-
briki Iz našega kraja k sodelovanju pova-
bili mlade iz Dobrne. Pa poglejmo, kaj so 
izbrali za to rubriko in kakšni so njihovi 
komentarji. Moramo pa tudi tokrat po-
hvaliti nekaj zgledno urejenih. Le tako 
naprej!

Veselimo se dneva odprtja nove trgovine
brez okrušenega ometa ...

Neizkoriščen objekt,
ki bi laho služil marsičemu ...

Raj za zoologe in biologe.
Kaj pa mimoidoči?!

Kako lep trg bi lahko bil ...

Iz	našega
kraja	...

Družina Kok

Bencinski servis Dobrna

Družina Arlič

Družina Pohajač
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GLASILO OBČINE DOBRNAPoletni utrinki
na Dobrni.

Turnir odbojke na mivki. Folklorna skupina Dobrna

Mlinarska nedelja Noč pod kostanji

60 let Lovske družine Dobrna Četrtošolci v Alpski šoli

Gradnja CUDV v Lokovini Gradnja v centru Dobrne


