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POMLADNI RAZCVET
JE PREGNALA ZIMA

Saj kar ne morem verjeti, kako čas hitro mine-
va. Zdi se nam, da smo komaj praznovali novo 
leto in že so pred vrati velikonočni prazniki. 
Letošnja zima nam je pokazala, da zna biti res 
muhasta. Sprva ni bila posebej radodarna z 
snežno odejo. Ampak prejšnji teden, ko je bila 
pomlad že v polnem razcvetu in snega res ni-
smo več pričakovali, nam je pokazala da belih 
radosti še ni konec. Tako je ostalo še nekaj časa 
za krajši počitek, preden se bo začela sezona 
dela na vrtovih in travnikih. Odpočijte si in si 
vzemite čas, da boste podoživeli dogajanje, ki 
je za nami in se seznanili s tem kar prihaja.

Zdenka Kumer

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana,
pričakujemo do 3. maja 2007, po možnosti na 
disketi ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si
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Cenik reklamnih oglasov in drugih sporočil

1. Notranje strani ( črno - bele) :

Cena v EUR Cena v SIT*

- v velikosti 190 x 270 mm (A4)  208,65 €  50.000,00 SIT 

- v velikosti 190 x 130 mm (A5)  104,32 €  25.000,00 SIT 

- v velikosti 85 x 130 mm  62,59 €  15.000,00 SIT 

- v velikosti 85 x 45 mm (vizitka)  29,21 €  7.000,00 SIT 

2. Zadnja stran ( barvna )

- v velikosti 190 x 270 mm (A4)  333,83 €  80.000,00 SIT 

- v velikosti 190 x 130 mm (A5)  166,92 €  40.000,00 SIT 

- v velikosti 85 x 130 mm  104,32 €  25.000,00 SIT 

- v velikosti 85 x 45 mm (vizitka)  50,08 €  12.000,00 SIT 

V ceno je vračunan 20 %-ni davek na dodano vrednost.

3. Popusti

1. 30% - na disketi oblikovan reklamni oglas
    usklaje s tiskarjem

2. Po objavi treh enakih reklamnih oglasov je četrto
    reklamno sporočilo brezplačno

* Informativni zneski v SIT so preračunani
   po tečaju zamenjave 1€ = 239,640 SIT.



BESEDA ŽUPANA

3Dobrčan, št. 33/2007

Zima brez snega, so vča-
sih dejali, je zima brez 
počitka za naravo in za 
človeka. In prav takšna 
je bila letošnja,  ki je že 
skoraj za nami in nas je 
tako  »žejne«  pripeljala 
v pomlad.
Za kmete in za vse  ka-
terih delo je močno  po-
vezano z vremenskimi 
pogoji, predvsem pa za 
gradbenike in tudi za za-

poslene na občini Dobrna je bila letošnja zima tako rekoč 
»brez počitka«. Vse to je prispevalo, da se gradnja v centru 
Dobrne počasi približuje koncu. Kar nekaj različnih mnenj 
in razmišljanj ste občani izpostavljali, ko so se po posame-
znih fazah izvajala dela. Naj jih nekaj navedem. 
Večina Vas je navdušenih nad dogajanjem in spremem-
bami v občini in v samem centru Dobrne, nekateri pa ste 
do teh sprememb bolj zadržani in bi se jim raje odrekli. 
Potreba po novih stanovanjih in času primerni trgovini 
ter novih poslovnih prostorih v centru, predvsem pa že-
lja Dobrnčanov za oživitev in razvoj kraja sta v prostoru 
močno prisotna. Vsekakor je potrebno poslušati obe plati 
in povzeti kar možno in dobro.
Gradnja je vedno moteči dejavnik v prostoru, iz gradbišča 
pa si je težje ustvariti končno podobo. Sam verjamem, da 
bodo po končanih delih zadovoljni tudi tisti, ki so danes 
do tega razvoja bolj zadržani.
Pogosto ste spraševali zakaj Dobrno tolikokrat preko-
pavamo, zakaj vse enkrat ne položimo v izkopane jarke. 
Dejstvo, da je na tem območju centra in tudi širše bilo 
potrebno zamenjati ali na novo izvesti vso komunalno 
infrastrukturo pomeni izkope in zasipe za izgradnjo vsa-
kega voda posebej. Gradila se je fekalna in meteorna ka-
nalizacija, elektro omrežje nizke in visoke napetosti ter 
nova trafo postaja, vodovod, javna razsvetljava, telefonija 
in plinsko omrežje, novi parkirni prostori ter vsa cestna 
infrastruktura. S tem je dolgoročno in trajno rešena celo-
tna infrastruktura ožjega dela centra Dobrne. Navedena 
gradnja je bila kompleksen in zahteven projekt in je po-
membna tudi za nadaljni razvoj kraja. Zgrajeni komunalni 
vodi omogočajo priključitev vsem porabnikom obravna-
vanega območja, pripravljeni pa so tudi za nadaljno ši-
ritev in priključevanje novih porabnikov izven samega 
centra.
Izpostavljena je bila gradnja novega mostu v centru. Gra-
dnja mostu izhaja iz pogojev Ministrstva za okolje in pro-
stor, Agencije Republike Slovenije za okolje in predstavlja 
del ukrepov za povečanje poplavne varnosti Dobrne, ki 
so bili zahtevani s strani države. 
Naj dodam še odgovor na pogosto vprašanje katera tr-
govina bo v Dobrni. Mercator. Odprta bo predvidoma  v 
mesecu  maju  2007.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Za nami je tudi gradnja prve faze vodovoda za Lokovi-
no, Klanc, Parož in Loko. Zgrajeno je črpališče s 40 m3  
rezervoarjem za Parož, elektro priključek v dolžini 1012 
m, tlačni vod fi  110 mm v dolžini 1012 m, ter rezervoar 
na Lovski koči 80 m3 za Klanc, Lokovino in Loko. Kot je 
mogoče videti na terenu, je zahtevna investicija v večini 
zaključena, predvsem pa smo veseli, da je kvalitetno in 
vzorno izvedena. Čakamo še tehnični pregled objektov, 
nakar predvidevamo priključitev naselja Klanc. Ta investi-
cija se mi zdi ena pomembnejših v Občini, saj bodo kra-
jani Klanca  končno lahko pili vodo iz pipe, strokovnjaki 
pravijo, da najboljšo v Dobrni. Spoštovani Klančani, tudi 
sam se vesel te pomembne pridobitve za Vaš kraj, bili ste 
strpni, korektni in razumevajoči sogovorniki za kar še en-
krat iskrena hvala. 
 
Izpostavljeno je bilo vprašanje možnosti lokacije zbirne-
ga centa kosovnih odpadkov v občini Dobrna in zbiranje 
podpisov proti lokaciji tega ob obstoječi Čistilni napravi v 
Vinski Gorici.

Gospodinjstva Občine Dobrne so vključena v redni odvoz 
komunalnih odpadkov in v sklopu tega imajo štiri krat 
letno možnost z lastnim prevozom (avtomobilsko priko-
lico) brezplačno odpeljati kosovne odpadke na deponijo 
v Bukovžlak. Zaradi sorazmerne oddaljenosti ta možnost 
s strani naših občanov ni v celoti izkoriščena, v ta namen  
tudi danes podajamo to informacijo.
Kljub temu v občini  obstaja potreba po organiziranem 
zbiranju kosovnih odpadkov na zato primerno urejenem 
zbirnem prostoru (začasna rešitev - zbirno mesto na No-
vem gradu ni primerno urejeno in ne omogoča potrebne-
ga nadzora, ker ni možnosti stalnega nadzora se odlagajo 
tudi odpadki, ki sem ne sodijo).
Navedeno problematiko je obravnaval Odbor za komu-
nalo okolje in prostor na svoji redni seji dne, 02.11.2005 
(na seji so bili prisotni vsi svetniki občinskega sveta obči-
ne Dobrna, med njimi tudi predstavnik Vinske gorice) in 
soglasno sprejel usmeritev, da je najbolj primerna  loka-
cija zbirnega centra ob obstoječi čistilni napravi v Vinski 
gorici. Na tej osnovi je Občina Dobrna pristopila k projek-
tu za pridobitev idejne rešitve ureditve zbirnega centra 
na severni strani Čistilne naprave Dobrna. Januarja 2007, 
nekaj dni pred predstavitvijo projekta ureditve zbirnega 
centra kosovnih odpadkov na občinskem svetu smo bili 
seznanjeni z vsebino pisma in podpisi krajanov Vinske 
Gorice proti lokaciji. 

Sam obžalujem, da se občani Vinske gorice, pred pod-
pisom dokaj negativno predstavljenih  vsebin in pisma 
proti lokaciji, niso imeli možnosti seznaniti z argumenti in 
rešitvami ter vsebinami, ki jih predvideva projekt ureditve 
zbirnega centra kosovnih odpadkov v Dobrni. Ob v pismu 
predstavljenih informacijah in navedbah je povsem razu-
meti, da občani Vinske Gorice niso navdušeni nad pre-
dlogom Odbora za komunalo občine Dobrna.  Zato mi, 
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spoštovane občanke in občani Vin-
ske gorice dovolite po tej poti podati 
nekaj osnovnih informacij v tej zade-
vi. Za vsa morebitna druga vprašanja 
in odgovore pa smo Vam  vedno na 
razpolago.
Zbirno mesto kosovnih odpadkov 
se uredi v skladu z današnjimi stan-
dardi kot v nadaljevanju prikazujeta 
sliki, možno pa si je podobna zbirna 
mesta tudi ogledati, zbirno mesto je 
ograjeno in nadzirano z video kame-
rami, prevzem odpadkov je časovno 
predviden in kontroliran, zbirajo se 
kosovni odpadki, ki nimajo nobenih 
vplivov na okolje, po zagotovilih stro-
kovnjakov lokacija ob čistilni napravi 
ne povzroča nobenih dodatnih ne-
gativnih vplivov na okolje, predvide-
na je zasaditev tako, da  objekt tudi 
vizuelno ne bo izpostavljen okolici.

Občinski svet Občine Dobrna je v tej 
zvezi sprejel naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Dobrna se je 
na 4. redni seji, dne 06.02.2007, se-
znanil s projektom ureditve Zbirnega 
centra komunalnih odpadkov v skla-
du s sprejetimi usmeritvami Odbora 
za okolje, prostor ter komunalno Ob-
čine Dobrna z dne 02.11.2005. 
2. Občinski svet Občine Dobrna na 4. 
redni seji, dne 06.02.2007, ugotavlja, 
da je glede na obstoječo lokacijo 
Čistilne naprave Dobrna ter soraz-
merno veliko oddaljenost od stano-
vanjskih in drugih objektov ureditev 
Zbirnega centra ob severni strani 
Čistilne naprave Dobrna, optimalna 
rešitev. 
3. Občinski svet Občine Dobrna se 
je na 4. redni seji, dne 06.02.2007, 
seznanil s podpisi krajanov Vinske 
Gorice in Pristove, ki se ne strinjajo 
s predlogom Odbora za okolje, pro-
stor ter komunalo Občine Dobrna z 
dne 02.11.2005 in predvideno loka-
cijo Zbirnega centra komunalnih od-
padkov.

Vse občine se ukvarjajo s pomanjka-
njem sredstev za svoje dejavnosti  in 
še posebej za investicije v občanom 
potrebno infrastrukturo. Občini Do-
brna je v letu 2007 uspelo zagotoviti 
fi nanciranje gradnje zbirnega cen-
tra iz okoljskih taks. To so namenska 
sredstva in jih za druge namene v 

Občini Dobrna ni mogoče koristiti. 
Zato je še kako pomembno, da v ta-
kšnih primerih  vsi korektno sodelu-
jemo in občane korektno seznanimo 
z  namerami in vsebinami ter more-
bitnimi posledicami. Za boljšo pred-
stavitev predlaganih rešitev bomo v 
primeru interesa za občane Dobrne 
organizirali še ogled  tovrstnih zbir-
nih mest v primerljivih občinah. 

Spoštovane občanke in občani, kljub 
skupnim naporom in vključitvi vseh 
gospodinjstev v organiziran odvoz 

odpadkov, ugotavljamo vse večje 
obremenjevanje okolja z odpadki. 
Zato mi dovolite, da se po tej poti in 
še posebej v času velikonočnih  čistil-
nih akcij obrnem na Vas s prošnjo za 
generacije, ki prihajajo za nami, da 
jim ohranimo okolje čisto, kot smo 
ga prejeli od naših dedov. To smo 
dolžni storiti zase in še bolj za vse ti-
ste, ki jih imamo radi in jim pravimo 
naši otroci. Vse vabim, da skupaj in 
vsak zase, doma in na delovnem me-
stu čim manj obremenjujemo okolje, 
da ne kurimo plastike in drugih oko-

Primeri ureditve zbirnih mest kosovnih odpadkov.

Primer ureditve zbirnega centra. Na Dobrni bo mnogo manjši.
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lju neprijaznih odpadkov,  da preprosto ne odmetavamo 
odpadkov v naravo itd… Ko ob vključenih vseh gospo-
dinjstvih v občini v organiziran odvoz odpadke po nepo-
trebnem odmetavamo v okolje, se pogosto ne zaveda-
mo kako neprijazni smo do narave in naših otrok in kako 
malo napora je potrebno, da vsak svoje smeti oddamo v 
mnogokrat prazne zabojnike za smeti. Potrudimo se biti 
prijazni do narave. Otroci nam bodo hvaležni in iskrena 
hvala vsem, ki tako ravnate ali boste tako ravnali.

Ob tem razmišljanju Vas, drage občanke in občani, vabim 
da sodelujete pri spomladanski čistilni akciji, ki jo vsako 
leto izvajamo pred velikonočnimi prazniki. Letos bo či-
stilna akcija v torek 3. aprila in bo prvič potekala po 
zaselkih Dobrne s pričetkom ob 16 uri. Zbirna mesta 
po zaselkih so v nadaljevanju navedena v tem glasilu v 
rubriki Komunala. Pričakujemo tudi udeležbo svetnikov 
po posameznih volilnih območjih, ter na koncu, ob 18. uri 
skupno srečanje na Novem gradu, kjer bomo evidentirali 
zbrano količino odpadkov, se okrepčali in poklepetali. Že 
vnaprej iskrena hvala.

Prav tako želimo letos prvič v okviru čistilne akcije  izvesti 
MENJAVO blaga in stvari, ki jih ne potrebujemo več. V ta 
namen Vas vabimo, da stvari, ki jih več ne potrebujete ali 

so vam v napoto in ste mnenja, da bi morda lahko prišle 
prav komu drugemu, v petek dne 30.03.2007 od 16. do 
18. ure pripeljete in odložite v Dobrni na novem delu 
parkirišča pri Zdravstvenem domu.  Ob tem pa morda 
najdete tudi stvar ali predmet, ki bi Vam prišel prav in si 
ga odpeljete domov.  Upam, da bodo ob takšni prosto-
voljni menjavi predmeti in stvari, ki bi sicer romale na od-
pad, lahko še naprej koristne. Tak način menjav je znan po 
svetu in nič nam naj ne bo nerodno odpeljati domov tisto 
kar potrebujemo. Po končani akciji bomo stvari, ki niso 
zamenjale lastnika pospravili v kontejnerje in odpeljali na 
odlagališče. Hvala za sodelovanje.   

Letošnja zgodnja pomlad nas vse bolj vabi, da se jo 
navžijeta duša in telo. Drage žene, matere in dekleta, 
vse najboljše za Vaš praznik in  naj vas, ob vaših naj-
dražjih, pomlad razvaja z vsemi svojimi lepotami.

Spoštovane občanke in občani! 
Želim Vam zdravja,  zadovoljstva in uspehov pri delu, 
doživete velikonočne praznike in čim manj spomla-
danske utrujenosti.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

Spoštovani!

V zadnjem času je veliko različnih razmišljanj o možnostih ureditve primarne zdravstvene dejavnosti v občinah. Na-
vedeno je močno povezano z aktualno spremembo področne zakonodaje,  kakor tudi s stanjem javnega mnenja v tej 
zadevi. V različnih medijih in razpravah si državljanke in državljani pridobivamo potrebne informacije v tej zvezi, med 
drugim tudi na spletnih straneh: www.ohranimo.si in www.zzs-mcs.si.

Primarna zdravstvena dejavnost  v občini  Dobrna  se lahko izvaja v okviru javnega zavoda Zdravstveni Dom Celje (kot 
je to urejeno sedaj), ali pa tako, da občina podeli koncesijo za izvajanje te dejavnosti v Dobrni  izbranemu zdravniku 
– koncesionarju.

Zaradi odhoda našega zdravnika v pokoj, čaka v tej zvezi v naslednjem obdobju tudi Občino Dobrna pomembna od-
ločitev.

Da bi bila odločitev lažja, predvsem pa Vam spoštovane občanke in občani bolj naklonjena in v skladu z Vašimi priča-
kovanji, Vas prosimo, da nam pomagate to odločitev sprejeti s pomočjo izpolnjene ankete – tega lista, ki ga prosimo 
izrežite iz glasila Dobčan, želeno obkrožite in ga oddajte v nabiralnik občine v preddverju Pošte ali pa pošljite ali odda-
te v tajništvo Občine Dobrna, najkasneje  do 25. aprila 2007.

Iskrena hvala! Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

V občini Dobrna naj se izvaja primarna zdravstvena oskrba:  (ustrezno obkrožite)

A./      kot sedaj, v okviru javnega zavoda Zdravstveni dom Celje,

B./      s podelitvijo koncesije zdravniku - koncesionarju 

V Dobrni, marec 2007

ANKETA
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»Medobčinski inšpektorat« občin Zreče, Vitanje, Dobrna 
in Vojnik je bil ustanovljen v letu 2002 na podlagi 49. a 
člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da občina 
ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zako-
nu ali drugem predpisu naloga občinske uprave. Občine 
lahko določijo, da za opravljanje skupnih nalog ustano-
vijo enega ali več organov skupne občinske uprave. V 
50.a členu istega zakona je določeno, da za opravljanje 
nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerim občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 
lahko občina ustanovi občinsko inšpekcijo. Glede na to, 
da zaposlitev inšpektorja za eno občino ni bila smotrna, 
se je ustanovil skupaj s sosednjimi občinami Dobrna, Vi-
tanje, Vojnik in Zreče medobčinski inšpektorat. 

V preteklem letu smo prejeli pobude občin Oplotnica, 
Šentjur in Slovenske Konjice, da bi se pridružile skupne-
mu inšpektoratu. V prvi polovici leta 2006 so Občinski 
sveti sedmih občin sprejeli Odlok o ustanovitvi orga-
na Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. 
Župani so sklenili Sporazum o pravicah in obveznostih 
občin ustanoviteljic. Glede na število prebivalcev treh ob-
čin je bilo racionalno zaposliti enega inšpektorja za obči-
ne Oplotnica, Slovenske Konjice in Šentjur. 

Inšpektor je bil izbran na podlagi javnega natečaja, obja-
vljenem v Uradnem listu RS št. 57/06, dne 2. 6. 2006 ter v 
Novem tedniku, dne 2 .6. 2006. Nataši Kos, ki je medob-
činska inšpektorica za občine Dobrna, Vitanje, Vojnik in 

Zreče, se bo s 1. januarjem 2007 pridružil Božidar Rezar, 
ki bo medobčinski inšpektor za občine Oplotnica, Slo-
venske Konjice in Šentjur. Tako bo možna tudi zamenja-
va v primeru odsotnosti, prav tako pa se bosta v ključnih 
zadevah med seboj posvetovala, kar pomeni večjo učin-
kovitost dela.  

Z enotnim organom smo želeli zagotoviti izvrševanje 
ključnih storitev in podporne procese, ki so bistveni za de-
lovanje občin. S tem smo razvili dobro zasnovan sistem in 
postopke upravljanja pritožb ter odzivanje nanje. Skupen 
cilj je bil ustanoviti organ, ki bo odpravljal nepravilnosti, 
ne pa kaznoval. Pri tem je treba paziti tudi na legitimnost 
kazenskih določb v odlokih, saj se lahko zagrozi z globo 
le za kršitve tistih določb v odlokih, ki (lahko) ogrožajo so-
žitje med ljudmi v posamezni lokalni skupnosti ali pa so 
naperjene zoper samo lokalno skupnost oz. njeno pravno 
ureditev.
 
Naloga Medobčinskega inšpektorata je nadzor in 
primerjanje skladnosti ravnanja občanov in pravnih 
subjektov z občinskimi predpisi, hkrati pa zagota-
vlja pomembne informacije, ki pomagajo občinskim 
upravam, da se seznanijo z učinki sprejetih predpisov. 
Glavni namen analize učinkov predpisov na družbo je 
izboljšati kakovost predpisov, odpraviti nepotrebno 
regulacijo in zmanjšati stroške regulacije.

Predstojnica SOU:
Mojca Skale

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA, OPLOTNICA,
SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE 

ANONIMNA PISMA

Zadnje čase se vse pogosteje dogaja, da na občino Dobrna, po pošti, prihajajo anonimna pisma z različnimi vsebina-
mi. Vsebine obravnavajo povsem vsakdanje stvari, so tudi  javnega značaja ali pa obravnavajo določeno motnjo, ki jo 
nekateri povzročajo drugim.

V državi imamo zakone in predpise, ki morajo veljati za vse enako in smo se jih dolžni držati vsi.  Pravijo, da ni prepove-
dano, kar ni v nasprotju z zakonodajo, predvsem pa je pomembno v naših medsebojnih odnosih to, da so naše pravice 
omejene s pravicami drugih, z drugimi besedami: nam je dovoljeno vse dokler to ne posega v pravice drugih.

Vezano na to, Vas spoštovane občanke in občani Vabim, da v kolikor se vam dogajajo nepravilnosti, ki so v domeni ob-
čine, preprosto in brez kakršne koli slabe vesti pokličete,  pridete in poveste kaj Vas teži. Skupaj bomo lažje našli pravo 
pot za rešitev problema. 
V vseh tovrstnih primerih je delovanje občine usmerjeno v reševanje problema in ne na izpostavljanje oseb v zadevi, 
in v kolikor  boste izrazili še željo, da ostanete neimenovani  bomo temu  posvetili še posebno pozornost.

Tipičen Slovenski  primer različnih nesoglasij, slabega vzdušja in odnosov je,  da ima sosed kokoši, psa ali druge živali, 
in si mora drugi sosed za to, da je «mir pri hiši« ograditi vrt ali parcelo, da mu sosedove živali ne delajo škode ali onesna-
žujejo njegovo bivalno okolje. Problem soseda, ki bi moral poskrbeti za svoje živali, postane problem okolice, itd..!!!!

Spoštovani, vsem želim čim več iskrenih in dobrih prijateljev, lepih stvari in dogodkov v življenju. 

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl
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OBČINA DOBRNA ZA ODGOVORNO 
RAVNANJE Z ODPADKI

Občina Dobrna spada med 23 občin v Savinjski regi-
ji, ki so se odločile za skupno reševanje problematike 
odpadkov z namenom ohranjanja in varovanja oko-
lja. Do leta 2009 bo v Bukovžlaku pri Celju potekala 
izgradnja sodobnega Regionalnega centra za ravna-
nje z odpadki (RCERO) Celje. Z izgradnjo centra bo za 
skoraj 215 000 prebivalcev Savinjske regije rešeno 
odlaganje komunalnih odpadkov za naslednjih tride-
set let. Za uresničevanje ciljev odgovornega ravnanja 
z odpadki pa je izjemno pomembno sodelovanje vseh 
prebivalk in prebivalcev regije, da bo zares zavel »svež 
veter za čisto okolje«. 

Količina odpadkov, ki jih proizvedemo v naših domovih, 
nenehno narašča, zaradi česar se hitro polnijo že preobre-
menjena odlagališča. Premalo se zavedamo, da moramo 
z odpadki ravnati gospodarno in odgovorno, saj lahko 
predstavljajo vir surovin za ponovno predelavo in prido-
bivanje energije. Za doseganje ciljev učinkovitega in od-
govornega ravnanja z odpadki si moramo prizadevati, da 
bomo zmanjševali količine odpadkov, ki jih proizvajamo, 
ločeno moramo zbirati odpadke v naših domovih, s čimer 
omogočamo njihovo predelavo in uporabo kot sekundar-
nih surovin. Med temeljnimi cilji odgovornega ravnanja z 
odpadki pa sta tudi termična obdelava tistih odpadkov, ki 
jih ni mogoče snovno predelati, in zmanjševanje količine 
končno odloženih odpadkov.

 V Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (RCE-
RO Celje) bo potekalo sodobno tehnološko in okoljsko 
sprejemljivo ravnanje s komunalnimi odpadki, ki so del 
našega vsakdanjega življenja. RCERO Celje bo sestavljal 
sklop objektov in naprav, v katerih bodo odpadke sortira-
li, razstavljali, drobili, mleli, izločali koristne frakcije, kom-
postirali, neuporaben preostanek odpadkov pa odložili 
na odlagališče. V teh objektih bodo odpadki predelani do 
te mere, da jih bo mogoče ponovno koristno uporabiti, 

odlagali pa bodo le neuporaben preostanek odpadkov. 
RCERO Celje je namenjen uresničevanju vseh temeljnih 
ciljev odgovornega ravnanja z odpadki, še posebej ciljev 
o zmanjševanju količin odloženih odpadkov ter ponov-
ni uporabi sekundarnih surovin. Prav zato je RCERO Celje 
projekt vseh prebivalcev Savinjske regije, saj spodbuja 
odgovorno ravnanje z odpadki na izvoru, torej v naših 
domovih.

Projekt sofinancira tudi EU
Mestna občina Celje, ki vodi izgradnjo RCERO Celje, je z 
vključitvijo regionalnega projekta v nacionalni program 
varstva okolja uspela pridobiti nepovratna sredstva 
Evropske unije. Vrednost prve faze izgradnje RCERO Celje 
znaša približno 18 milijonov EUR. Od tega 49 % financi-
ra Kohezijski sklad Evropske unije, preostali znesek pa je 
financiran iz proračuna Republike Slovenije, iz sredstev 
okoljske dajatve ter sredstev sodelujočih občin. 

Območje RCERO Celje se nahaja na vzhodnem robu celj-
ske kotline, 4,5 kilometra od Celja. Prometno je dobro do-
stopen in hkrati primerno oddaljen od naselij. Načrtova-
na je izgradnja naslednjih objektov:
•	sortirnica ločeno zbranih sekundarnih surovin – v njej 

bo potekalo ločevanje plastike, kovin, papirja in emba-
laže za ponovno predelavo;

•	objekt za demontažo kosovnih odpadkov, kjer bo pote-
kalo njihovo razstavljanje, ločevanje in drobljenje;

•	novo odlagališče za preostanek odpadkov;
•	kompostnica za obdelavo ločeno zbranih biorazgradlji-

vih odpadkov; 
•	vsa potrebna infrastruktura (upravna zgradba, avtopral-

nica, zunanja ureditev območja odlagališča).

Gradnja RCERO Celje se je začela aprila lani, v letošnjem 
letu bi naj zaključili z gradnjo sortirnice, objekta za de-
montažo, kompostnice in odlagališča preostanka od-
padkov. V prihodnjem letu je načrtovano poskusno obra-
tovanje, v letu 2009 pa bo sodobni center za ravnanje z 
odpadki začel redno obratovati.

Javne naprave Celje
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PGD DOBRNA

OPOZORILO!

V času spomladanskega čiščenja travnikov se nemalo-
krat odločimo za kurjenje travnikov. Opozarjamo vas, da 
je kurjenje dovoljeno samo pod pogoji, ki so navedeni v 
uredbi  »Uredba o varstvu pred požarom v naravnem oko-
lju«   Ur.l. RS 4/2006,  in to samo tedaj, ko NI razglašena  
velika ali zelo velika požarna ogroženost v naravnem 
okolju, ki jo razglasi uprava za zaščito in reševanje. 
Prosimo, da upoštevate nasvet, da ne bo prišlo do poža-
rov.
Iz uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju

(1) Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v 
naravnem okolju se mora:
1. urediti kurišče:
– kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom;
– prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih 
snovi;
– kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od po-
membnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer 
se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevar-
ne snovi, pa vsaj 100 m.
2. zavarovati in nadzorovati kurišče ves čas kurjenja 
ali sežiganja;
3. po končanem kurjenju ali sežiganju pogasiti ogenj 
in žerjavico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom; 
4. ob povprečni hitrosti vetra večji od 6 m/s ali ob sun-
kih vetra močnejših od 10 m/s prenehati kuriti, sežiga-
ti ali uporabljati odprti ogenj.
(2) Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v 
naravnem okolju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin 
ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali stru-
pene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje.

V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem 
okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogro-
ženost, je tam prepovedano:
– kuriti, sežigati ali uporabljati odprt ogenj;
– puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali 
snovi v naravno okolje, ki lahko povzročijo požar.

Uredba vsebuje člen o višini globe, ki jo na kraju kurjenja 
izreče policist ali inšpektor.

Poveljnik PGD Dobrna:
Stanislav Božnik

V DEŽELO JE PRIŠLA POMLAD

Uradno 21. marca kot vsako leto, zaradi mile zime pa 
letos nekoliko prej, saj visoke temperature omogočajo 
rast trave in drugih rastlin. To je čas, ko se v naravi pora-
ja novo življenje. V mesecu aprilu in maju gnezdi večina 
ptic pevk in pernate divjadi pa tudi več vrst druge divjadi 
(zajec, srnjad, polh, veverica, jelen, gams) se skoti v nave-
denem obdobju. Divjad je posebno občutljiva na kako-
vost življenjskega okolja. Glavna nevarnost za divjad so 
spremembe v kulturni krajini, ki so bile sicer potrebne in 
v veliki meri tudi koristne, škodljive pa postajajo takrat, 
kadar začno ogrožati naravo, konkretno posamezne ži-
valske vrste, in s tem tudi divjad.

Človek je s cestami, železnicami, letališči, naselji, beto-
nom presekal mnogotere življenjske poti, s tem pa tudi 
življenjski prostor številnih populacij divjadi. Gobarji, 
nabiralci borovnic in jagod, zeliščarji in drugi včasih niti 
ne vedo, da povzročajo nemir v času, ko divjad izstopa iz 
gozda ali se vrača vanj.

Avtomobilisti pogosto prezrejo prometni znak, ki jih 
opozarja na to, kje ima divjad prehod čez cesto. Tu so še 

ljubitelji malih živali, predvsem psov in mačk, ki včasih 
dovolijo svojim ljubljencem, da se po mili volji podijo po 
gozdu.

KAJ LAHKO STORIMO?
Izletniki, sprehajalci, turisti in pohodniki naj bi se pri po-
hodih v naravo držali poti in steza ter ne povzročali nepo-
trebnega hrupa in vpitja.
Ne kurimo odprtega ognja ob gozdnih robovih, brežinah 
potokov ali ob ribnikih in drugih mokriščih, kjer gnezdi 
večina pernate divjadi.
Še posebno v času gnezditve pernate divjadi in kotitve 
srnjadi, zajcev ter druge divjadi lahko rešimo marsikatero 
gnezdo ali leglo, če smo pri košnji bolj previdni.
Če slučajno odkrijemo gnezdo z mladiči ali mladiča zajca, 
srnice v travi, se teh ne dotikamo, ker jih bo mati zaradi 
daha po človeku zapustila, in sta obsojena na smrt.

Ob upoštevanju navedenih opozoril bomo rešili marsika-
tero komaj rojeno življenje!

LD Dobrna
Anton Mogu

Posledice nepremišljenega početja?!
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Uvodna beseda

V okviru odbora za MALO GOSPODARSTVO IN OBRT, 
s posvetovanjem s predsednikom odbora g. Ivom Žem-
vo, smo sklenili, da v lokalno glasilo Dobrčan začnemo 
umeščati tudi nekaj besed o obrti, gospodarstvu ter pod-
jetništvu, da dvignemo zavedanje, da smo del sodobne 
Evropske ekonomije ter da je edino razvoj in podjetništvo 
tisto, ki nas bo pripeljalo do skupne večje blaginje. Obrt, 
podjetništvo in gospodarstvo ni nekaj novega ali eksotič-
nega, ampak je staro skoraj toliko kot človek sam, saj je to 
naša narava, da vedno stremimo k boljšemu in lepšemu 
življenju. Prav to pa je bila gonilna sila od zametkov pa do 
razvoja sodobnega gospodarstva in sodobnega načina 
življenja, v katerem živimo.

Član odbora za malo gospodarstvo in obrt:
Matej Zagruševcem 

ZGODOVINSKI RAZVOJ OBRTI, 
GOSPODARSTVA TER EKONOMIJE ALI
KAKO JE NASTALO SODOBNO 
GOSPODARSTVO !

Človeški napredek, razvoj obrti, gospodarstva ter ekono-
mije sledi človeštvu od začetkov našega razvoja, ki bi ga 
lahko uvrstili morda celo pred 2 do 1.5 milijona let, ko naj 
bi nastal HOMO HABILIS ali spretni človek, ki je bil zmo-
žen izdelati zelo preprosto kamnito orodje za rezanje in 
strganje. Njegov razvoj je nadaljeval HOMO ERECTUS ali 
pokončni človek pred 400.000 leti, dokler se iz ene veje 
razvoja ni razvil pred okoli 95.000 leti HOMO SAPIENS ali 
sodobni misleči človek. 
S koncem ledene  dobe pred 10.000 leti je človek živel v 
rodovno-plemenskih družbah, ki so se je naseljeval ob re-
kah ter morjih, preži-
vljal pa se je z lovom 
ter nabiralništvom 
in še ni poznal za-
sebne lastnine. Pre-
lom v razvoju pa je 
bil v času 4500 in 
1800 pr. n. št , saj je 
človek prešel iz div-
jaštva v barbarstvo, 
in sicer z začetkom 
uporabe poljedel-
stva ter živinoreje 
oz. lahko rečemo, da 
se je začelo primitiv-
no kmetijstvo.

V kmetijstvu se je uporabljalo požigalništvo, kamnite mo-
tike ter ralo; delo se je delilo po spolu, začeli pa so se poja-
vljati že zametki specializacije pri delu oz. prva »obrt«.

Novo prelomnico lahko postavimo v 9. tisočletje pr. Kri-
stusom., ko so v Mali Aziji začeli uporabljati bron in se je s 
tem začela bronasta doba, kar daje tudi pogoje za razvoj 
prvih visokih civilizacij. Bron je bil mehak, zato pride do 
nove prelomnice z izdelovanjem orodja in drugih izdel-
kov, v 4. tisočletju, iz železa in preidemo v železno dobo. 
V Evropi je razvoj nekoliko zakasnel, zato se železo pojavi 
šele okoli leta 1000 pr. Kr.. 
V tedanjem času novi materiali kovine prinesejo tudi 
prelom v obrti in novih specializiranih poklicih: rudarjev, 
talivcev, kovačev, predvsem pa pride do temeljitega druž-
benega preoblikovanja. 
Za pridelavo kovin in izdelovanje orodja, orožja ter drugih 
izdelkov je bilo potrebno znanje, nadarjenost in izkušnje, 
kar je pripeljalo do družbene delitve dela.  
Obrt se zmeraj bolj specializira, pojavijo se nove obrti in 
poklici, kot so rokodelci ter trgovci. 
Prva trgovina je delovala z naturalno menjavo, se pravi 
menjavo blago za blago, a se kmalu pojavi potreba po 
lažjem trgovanju in začne se uveljavljati primitivni denar, 

kot so školjke, biseri, pti-
čja peres, kamni, … .  Iz 
tega se razvije in začne 
pojavljati v Mali Aziji prvi 
kovani denar, in sicer pri 
Lidijskem ljudstvu in po 
njihovem zgledu se zač-
ne kovati tudi pri drugih 
vladarjih ter mestih.

To pa je tudi prineslo in pomenilo začetke razlikovanja ter 
razslojevanja glede na premoženje, moč in ugled. Začelo 
se je razslojevanje na sloje vodilnih in na sloje podrejenih; 
na tiste, ki so obogateli z rudniki, obrtjo, trgovino ali kme-
tijstvom, to povečali še z vojnami in si s tem pridobili tudi 
politično moč.
Plemenske zveze so začele preraščati v ljudstva, ki jim je 
vladala vojaška aristokracija, s tem pa je bil izpolnjen pogoj 
za nastanek prvih velikih civilizacij, kot je npr. Egiptovska, 
ki je nastala okoli 5000 do 3000  pr. Kr., Perzijska država 
okoli 700 pr. Kr, Kitajska civilizacija 2000 pr. Kr, Babilonsko 
kraljestvo 2000 pr. Kr, Indijska civilizacija 3000 pr. Kr. , … .
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Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA

V Evropi pa nastane prva visoka civilizacija okoli leta 800 
pr. Kr., in sicer Grčija, ki nastane okoli Egejskega morja.
SLIKA STARINE
V vseh teh prvih visokih civilizacijah so se pojavile nove 
družbene ureditve in družba se je vedno bolj razslojevala. 
Od kralja, plemstva, polnopravnih državljanov, žensk ter 
otrok pa do sužnjev. Vladajoči ter bogati sloj je postajal 
vse bolj bogat in užival v vseh dobrinah tedanjega sveta, 
medtem ko je bil spodnji sloj in sužnji vse bolj reven. Zdru-
ževanje in kopičenje premoženja in denarja pa je prine-
slo tudi napredek v tehnologiji, obrteh, kulturi, medicini, 
arhitekturi, vojaški proizvodnji, … . Začele so se razvijati 
tudi obrti ter dejavnosti, ki niso nujne za osnovno pre-
živetje, ampak so bile namenjene uživanju ter ti. luksuz. 
Trgovci in obrtniki so se začeli vzpenjati po družbeni le-
stvici, saj so si z denarjem lahko zagotovili višje mesto v 
družbi. Močno je cvetela trgovina in ker je prebivalstvo 
raslo, so se začele kolonizacije. Grki so začeli kolonizirati 
celotni obalni pas Sredozemskega morja, kar je pripeljalo 
še do večje trgovine ter gospodarskega razcveta. 

Podoben gospodarski razvoj, a še v večji meri, zasledimo 
kasneje pri Rimljanih okoli 8. do 6. stoletja pr. Kr., ki je v 
svoji zlati dobi okoli 1. do 3. st. našega časa obsegalo po-
dročje od sedanje Britanije do Turčije, celotno obalo Sre-
dozemskega morja, Evropo do Nemčije  in segalo globo-
ko v Malo Azijo. 
Sorazmerno z velikostjo države je bila tudi gospodarsko-
ekonomska razvitost. Cvetela je trgovina, obrt, prosta je 
bila trgovina po celem imperiju, poenoten je bil denar in 
merske enote. 
Aktualizacija:
To lahko primerjamo tudi z današnjim prostim pretokom 
blaga v Evropski uniji, saj večji trg pomeni tudi večje mo-
žnosti za prodajo izdelka ter boljše pogoje za uspeh pod-
jetnika pri uresničevanju njegove podjetniške ideje.

Član odbora za malo gospodarstvo in obrt:
Matej Zagruševcem

Nadaljevanje v prihodnji številki.

Na 2. redni seji, dne 11. 12. 2006, so svetniki med drugim 
obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta 
Občine Dobrna, spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Dobrna, sprejet je bil Rebalans 
Proračuna Občine Dobrna za leto 2006, sprejete so bile 
spremembe in dopolnitve programa prodaje stvarnega 
in finančnega premoženja Občine Dobrna za leto 2006 
ter imenovana delovna telesa Občinskega sveta Občine 
Dobrna in komisije.

Sestava delovnih teles Občinskega sveta Občine Dobrna, 
imenovanih na 2. redni seji, je naslednja:

Odbor za družbene dejavnosti - 7 članov:
Predsednik: Jože Majer 
Namestnik: Marija Deu-Vrečer 
Člani: Vojko Črep Branka Gal 
 Ivan Žemva Ivan Žerjav
  Ravnatelj OŠ Dobrna

Odbor za malo gospodarstvo in obrt - 5 članov:
Predsednik: Ivan Žemva  
Namestnik: Milan Grobelnik
Člani: Ivan Štimulak Matej Zagrušovcem
 Stanislav Božnik 

Z ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA

Odbor za finance in občinsko premoženje - 5 članov:
Predsednik: Drago Pungartnik  
Namestnik: Ivan Žerjav  
Člani: Štefan Pohajač Branko Brecl
 Ivan Žemva 

Odbor za okolje in prostor ter komunalo -  9 članov:
Predsednik: Stanislav Božnik
Namestnik: Ivan Žerjav  
Člani: Jože Majer Drago Pungatnik
 Marija Deu-Vrečer MilanGrobelnik
 Marta Javornik Ivan Žemva
 Vlado Olenšek 

Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja - 9 
članov:
Predsednik: Marta Javornik  
Namestnik: Marija Deu-Vrečer 
Člani: Predsednica TD Dobrna: Sonja Špegel  
 Drago Pungartnik Branko Brecl
 Predstavnik Term Dobrna 
 Jože Majer                  Stanislav Božnik
 Gorazd Špegel

Od zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v decembru 2006, so svetniki Občine Dobrna zasedali kar na 4 
rednih sejah, in sicer 2. redna seja je bila 11. 12. 2006, 3. redna seja dne 22. 12. 2006, 4. redna seja dne 6. 2. 2007 in 5. 
redna seja dne 19. 2. 2007. V tem obdobju pa je bila sklicana tudi ena korespondenčna seja, in sicer dne 15. 1. 2007.
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Na 2. redni seji je Občinski svet Občine Dobrna potrdil 
tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imeno-
vanja in priznanja, v naslednji sestavi:
o g. Jože Majer, predsednik
o ga. Marija Deu-Vrečer,
o g. Ivan Žemva,
o ga. Marta Javornik 
o g. Drago Pungartnik.

Imenovana je bila tudi sestava Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrna, ki ga se-
stavljajo:
o g. Danijel Sluga,
o g. Marjan Novak,
o g. Marko Šteger,
o g. Ivan Lipičnik,
o g. Štefan Pohajač, 
o ga.  Mateja Kos.

Občinski svet Občine Dobrna pa je na svoji 2. redni seji, 
dne 11. 12. 2006, sprejel tudi sklep o imenovanju Nadzor-
nega odbora Občine Dobrna, za člane Nadzornega od-
bora so bili imenovani:
o Aleš Štepihar, roj. 27. 8. 1961, stanujoč Dobrna 40, 

3204 Dobrna,
o Irena Artank, roj. 12. 4. 1948, stanujoča Zavrh nad 

Dobrno 3/a,  3204 Dobrna,
o Lidija Senič, roj. 19. 5. 1973, stanujoča Vinska Gori-

ca 10,  3204 Dobrna,
o mag. Andreja Stopar, roj. 31. 12. 1961, stanujoča 

Dobrna 34/i, 3204 Dobrna,
o mag. Andrej Kravos, roj. 3. 9. 1966, stanujoč Dobr-

na 34/a, 3204 Dobrna.

3. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrna je bila 
22. 12. 2006. Na tej seji so se svetniki, poleg ostalega, 
opredelili do pripomb in pobud podanih na javno razgr-
njen predlog lokacijskega načrta stanovanjske pozidave 
za območje Zora ter sprejeli osnutek Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje 
Zora. 
Na 2. redni seji je bilo sprejeto povišanje vrednosti grob-
nin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in poviša-
nje cene žarnega prostora v Občini Dobrna; nove cene so 
v veljavi od 1. 1. 2007 in so naslednje: 5,48 EUR z 20% DDV 
za m² grobnega prostora in 10,97 EUR z 20% DDV za žarni 
grob. 
Potrjena je bila tudi revalorizirana vrednost točke za od-
mero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Dobrna za leto 2007, vrednost točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in nezazidanih 
stavbnih zemljišč, ki so pokrita s PIA, je 0,0835/mesec. Na 
tej seji je bil sprejet tudi Sklep o začasnem financiranju 
Občine Dobrna v obdobju januar-marec 2007. Svetnikom 
Občine Dobrna pa je bila predstavljena predstavitev ure-
ditve trga na Dobrni.

4. redna seja je bila 6. 2. 2007. Potrjena je bila nova eko-
nomska cena v Vrtcu Dobrna, ki je v veljavi od 1. 2. 2007 
dalje, in sicer v naslednji višini: ekonomska cena za 6-9 
urni program je 336,55 EUR, ekonomska cena za 4-6 urni 
program je 292,95 EUR. V tej zvezi je Občinski svet Obči-
ne Dobrna sprejel tudi sklep, da se v primeru odsotnosti 
otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 
koledarskih dni, ob predložitvi ustreznega zdravniškega 
potrdila, obračuna 10 % od prispevka staršev, določene-
ga z odločbo o višini plačila za program vrtca. 
Potrjeno je bilo tudi predlagano povišanje cene in po-
večanje obsega storitve pomoči na domu, ki jo izvaja za 
območje Občine Dobrna Dom ob Savinji Celje – Center 
za pomoč na domu; nove cene veljajo od 1. 3. 2007. Cena 
socialno-varstvene storitve pomoč na domu je 14.67 € 
(3.515,52 SIT) za efektivno uro. Ob upoštevanju subven-
cije, Republike Slovenije in Občine Dobrna, znaša konč-
na cena za uporabnika v Občini Dobrna 3,40 € (oziroma 
814,78 SIT) za efektivno uro. Občinski svet Občine Dobr-
na je sprejel tudi sklep o povečanem obsegu izvajanja 
socialno-varstvene storitve pomoč na domu, kot ga je 
predlagal izvajalec storitev, Dom ob Savinji Celje – Center 
za pomoč na domu, v okviru 220 efektivnih ur mesečno. 
Občinski svet Občine Dobrna je na 4. redni seji obravna-
val in sprejel osnutek Proračuna Občine Dobrna za leto 
2007. Na tej seji pa je bil sprejet tudi letni program športa 
v Občini Dobrna za leto 2007. 
Med drugim je bila v obravnavi tudi dolgoročna usme-
ritev graščine Gutenek v Zavrhu nad Dobrno. V tej  zve-
zi je bilo sprejeto sledeče: kompleks Gutenek, vključno 
z graščino Dobrnica, se dolgoročno nameni za potrebe 
razvoja turističnih produktov etnološke in kulturne de-
diščine. Za naselitev novih stanovalcev v objekt graščine 
Dobrnica - Zavrh nad Dobrno 1, Občina Dobrna več ne 
izdaja soglasij za prebivanje v objektu. Obstoječim stano-
valcem z veljavnimi najemnimi pogodbami, registrirani-
mi pri Upravni enoti Celje, se postopoma ponuja in išče 
nadomestne stanovanjske prostore v skladu z možnost-
mi in pripadajočimi površinami, skladnimi s Pravilnikom 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/2004).
Svetnikom je bil ponovno predstavljen predlog ureditve 
trga na Dobrni, prav tako pa so se svetniki seznanili s pre-
dlogom ureditve Zbirnega centra Dobrna.
 
Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, ki je 
bila dne 19.,2. 2007, so se svetniki, med drugim, seznani-
li s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata občin 
Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2006. Poročilo je 
svetnikom podala inšpektorica ga. Nataša Kos. Svetniki so 
se seznanili tudi z nekaterimi poročili organizatorjev volil-
ne kampanje za lokalne volitve, ki so bile 22. 10. 2006.
Na 5. redni seji je bil sprejet preklic sklepa o delni opro-
stitvi komunalnega prispevka za investitorje na območju 
Občine Dobrna, preklical se je sklep 9. redne seje Občin-
skega sveta Občine Dobrna, z dne 24. 2. 2000, s katerim se 
je investitorjem (fizične osebe), ki so gradili stanovanjski 
objekt na območju Občine Dobrna, od izračunanega zne-
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ska priznalo 50 % znižanje komunalnega prispevka. 
Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delov-
nih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna. Na 5. 
redni seji pa je bil sprejet tudi Proračun Občine Dobrna 
za leto 2007 in Odlok o Proračunu Občine Dobrna za leto 
2007.
Na 5. redni seji so svetniki potrdili tudi sestavo Komisije za 
izgradnjo Kabelsko-razdelilnega sistema v Občni Dobrna. 
Delovanje komisije je predvideno do konca izgradnje Ka-
belsko-razdelilnega sistema v Občini Dobrna v skladu s 

Pogodbo o izgradnji KRS v Občini Dobrna. Komisijo za 
izgradnjo Kabelsko-razdelilnega sistema v Občni Dobrna 
sestavljajo:
o Jože  Majer, Pristova 5/a, Dobrna – predsednik,
o Stanislav Božnik, Vrba 13, Dobrna – član,
o Milan Grobelnik, Klanc 64, Dobrna – član,
o Ivan Žerjav, Zavrh nad Dobrno 21/a, Dobrna – član,
o Drago Pungartnik, Lokovina 36, Dobrna – član,
o Marta Javornik, Strmec nad Dobrno 14, Dobrna
 – članica. 

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik

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 soci-
alnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92 s spremembami), in 
na podlagi določil 2. odst. 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

J A V N I   R A Z P I S
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 6 neprofitnih najemnih 
stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v na-
jem predvidoma v mesecu juniju 2007.

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 5 stanovanj bodo predvidoma:
- 3 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, 

- 1 stanovanje namenjeno 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 
vozička.       

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. 
5 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 in Občina 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Najemniki bodo naje-
mne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanova-
nja, 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.
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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 
januarju 2007, izračunana na podlagi navedenih veljav-
nih predpisov 180,49 € (43.252,62 Sit).

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 
spodinjstva

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.

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 družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v 
materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zaveti-
ščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na obmo-
čju občine;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj 
stalnega prebivališča, če imajo v občini, možnosti za za-
poslitev 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 letu 2006 ne 
presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2006 znašala 
773,42 EUR (185.342,37 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 696,08 EUR
(166.808,61 Sit)

od 90 %
do 200%

nad 696,08 EUR
do 1.546,84 EUR
(166.808,61 Sit
do 370.684,74 Sit)

2-člansko 135 % do 1.044,12 EUR
(250.212,20 Sit)

od 135
do 250 % 

nad 1.044,12 EUR
do 1.933,55 EUR
(250.212,20 Sit
do 463.355,92 Sit)

3-člansko 165 % do 1.276,14 EUR
(305.814,19 Sit)

od 165
do 315 %

nad 1.276,14 EUR
do 2.436,27 EUR
(305.814,19 Sit
do 583.827,74 Sit)

4-člansko 195 % do 1.508,17 EUR
(361.417,86 Sit)

od 195
do 370 %

nad 1.508,17 EUR
do 2.861,54 EUR
(361.417,86 Sit
do 685.739,45 Sit)

5-člansko 225 % do 1.740,20 EUR
(417.021,53 Sit)

od 225
do 425 %

nad 1.740,20 EUR
do 3.287,03 EUR
(417.021,53 Sit
do 787.703,87 Sit)

6-člansko 255 % do 1.972,22 EUR
(472.622,80 Sit)

od 255
do 470 %

nad 1.972,22 EUR
do 3.635,07 EUR
(472.622,80 Sit
do 871.108,17 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;
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- 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 15.154,85 EUR (3.631.710,00 Sit)

2-člansko 18.522,60 EUR (4.438.756,00 Sit)

3-člansko 23.574,21 EUR (5.649.324,00 Sit)

4-člansko 27.615,51 EUR (6.617.781,00 Sit)

5-člansko 31.993,58 EUR (7.666.942,00 Sit)

6-člansko 35.361,32 EUR (8.473.987,00 Sit)

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 
STANOVANJSKIH 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. 
členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne 
kategorije prosilcev: mlade družine in mladi, družine z 
večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim čla-
nom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stano-
vanja ali podnajemniki, žrtve družinskega nasilja.  
Skladno z določili  4. člena pravilnika, razpisnik določa še 
dodatne pogoji in sicer: 

-	stalnost bivanja v Občini Dobrna,
-	 izobrazba prosilca in njegovega zakonca.
Točkuje se izobrazba prosilca in izobrazba njegovega 
zakonca, točke se seštevajo. V zvezi s stalnim bivanjem 
v Občini Dobrna se upošteva čas do objave razpisa. V pri-
meru prekinitve stalnega bivanja v Občini Dobrna, se leta 
stalnega bivanja v Občini Dobrna seštevajo.

3.2.
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z nasle-
dnjo 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 družinskega nasilja 100 100

DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B

6. stalnost bivanja prosilca na območju Občine Dobrna (Upošteva se čas do objave razpisa, v primeru preki-
nitve 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), 
v kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov zakonca vpisan ali dokončan podiplomski študij še dodatno 

40

20

40

20
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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  30.03.2007 
do vključno 25.04.2007, v tajništvu OBČINE DOBRNA, 
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 17, 73 € . 
Upravna taksa v znesku 17,73 € se plača v upravnih kolkih 
ali s plačilnim nalogom na račun številka: TRR št. 01355-
5550309108, Sklic: 11 76546-7111002-2007. Občinske 
upravne takse, 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 30.03.2007 do vključno 25.04.2007, in sicer: 
v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure, v sredo 
tudi od 13.00 do 16.00 ure. Vloge oddajo prosilci s pripo-
ročeno poštno pošiljko ali oddajo osebno na naslov. Ob-
čina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Za osebno prejete 
vloge bo izdano potrdilo o prejemu vloge.

Šteje se, da se je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav (25.04.2007) oddana na pošto s pri-
poročeno pošiljko ali do 16.00 ure 25.04.2007 oddana v 
tajništvu Občine Dobrne.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlo-
go v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. 
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom 
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 uveljavlja-
jo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-

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

žinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziro-
ma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero 
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva do-
voljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih 
upravljalcih zbirk podatkov; 

3. odločbo o odmeri dohodnine za l. 2005 in potrdilo o 
skupnem neto dohodku gospodinjstva za obdobje 
01.01.2006-31.12.2006 (osebni dohodek, pokojnina, 
dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidni-
na, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne 
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki 
za nego in pomoč, otroški dodatek, preživnina, doda-
tek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega 
dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno 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, za-
kaj 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 izja-
va prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v soupora-
bi;

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 stanovanj-
skih 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 preživ-
ninskega 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);
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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 kazni-
vih dejanj), ki nudijo žrtvam družinskega nasilja psiho-
socialno pomoč ob nasilju;

20. notarsko overjeno potrdilo o javno priznani izobrazbi 
(diploma), v kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov 
zakonec vpisan ali dokončan podiplomski študij potr-
dilo o vpisanem študiju ali notarsko overjeno potrdilo 
o javno priznani podiplomski izobrazbi;

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 stano-
vanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemelje-
nost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih li-
stin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih 
opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posa-
meznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogledajo. 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 na-
slovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po preje-
mu popolne pritožbe župan. Odločitev župana o pritožbi 
je dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki 
jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičen-
ci 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.

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 ne obravnavajo v sklopu 
tega javnega razpisa. 

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Ob-
čine Dobrna, med uradnimi urami: 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.

Občina Dobrna

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Dobrna (Ur. list 
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) in na 

podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Dobrna 
(Ur. list RS, št. 27/01 in 70/05) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine 

Dobrna objavlja

J A V N I   R A Z P I S 
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA

ZA LETO 2007

I.

Priznanja Občine Dobrna za leto 2007, in sicer priznanja: 
»Častni občan« Občine Dobrna, »Zlata plaketa« Občine 
Dobrna in »Listina Občine Dobrna« bo Občinski svet Ob-
čine Dobrna podelil na slavnostni seji Občinskega sveta 
ob občinskem prazniku Občine Dobrna 2007.
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II.

Priznanja občine se lahko podelijo zaslužnim občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za 
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, zna-
nosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja na področju 
Občine Dobrna, ne glede na njihov domicil. 

Razlog podelitve velja za zasluge na področjih človeške 
ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu in popolnejšemu 
življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled 
Občine Dobrna.

III.

Imenovanje za častni naziv »ČASTNI OBČAN« Občine Do-
brna je najvišje priznanje Občine Dobrna. Značaj tega 
enkratnega priznanja je spoštljivo pozorno vrednotenje 
dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje posvetil 
delu za napredek in koristi Občine Dobrna. 

»ZLATA PLAKETA« Občine Dobrna ima značaj priznanja 
posameznikom ali pa skupinam za njihove enkratne do-
sežke izjemnega pomena za občino v smislih, navedenih 
v drugem členu tega razpisa. 

»LISTINA OBČINE DOBRNA« ima značaj pohvale za dosež-
ke v zadnjem obdobju in vzpodbuda za nadaljnje delo 
posameznikov ali skupin ljudi. 

IV.

Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo ob-
čani, politične stranke, podjetja, javni zavodi, društva in 
klubi, ustanove ter druge organizacije.

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju;
- ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in 

njegove točne podatke;
- naziv predlaganega priznanja (“Častni občan Občine 

Dobrna”, “Zlata plaketa” ali “Listina Občine Dobrna”);
- utemeljitev in obrazložitev pobude;
- dokumente, listine oz. druga dokazila, ki potrjujejo 

dejstva v obrazložitvi;
- predlog mora biti s strani predlagatelja lastnoročno 

podpisan, v kolikor pa predlagatelj ni fizična oseba, 
podpisan tudi s strani zakonitega zastopnika in potrjen 
z žigom.

V.

O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Dobrna 
s sklepom. Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna o po-
delitvi priznanj se objavi v občinskem glasilu Dobrčan. 

Na leto se izvede le eno imenovanje za častni naziv »Ča-
stni občan« Občine Dobrna, ena podelitev »Zlate plake-
te« Občine Dobrna ter največ tri podelitve »Listine Obči-
ne Dobrna«.

VI.

Predloge pošljite v zaprti ovojnici na naslov: 

OBČINA DOBRNA, DOBRNA 19, 3204 DOBRNA,
S PRIPISOM »KOMISIJI ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA OBČINE 
DOBRNA  -  PREDLOGI ZA PRIZNANJA 2007 - NE 
ODPIRAJ!«,  

IN SICER NAJKASNEJE DO PETKA, 4. 5. 2007.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja 

Občine Dobrna

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podla-
gi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 
47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06), 4. člena Pravil-
nika o sofinanciranju programov na področju turizma 
v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05) in Odloka o 
Proračunu Občine Dobrna za leto 2007 (Uradni list RS, 
št. 17/07) objavlja

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje programov na področju turizma v 

Občini Dobrna za leto 2007

1. PREDMET RAZPISA:    

Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finanč-
nih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje 
programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 
2007. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.677,00 € 
(1.600.076,28 SIT). 

2. MERILA IN POGOJI:

2.1 Pravico do sofinanciranja programov na področju tu-
rizma imajo društva na področju turizma na območju Ob-
čine Dobrna, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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o	da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in ima-
jo sedež na območju Občine Dobrna;

o	da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraci-
ji;

o	da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
načrtovanih programov;

o	da imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 
2007, ki ga je sprejel pristojni društveni organ;

o	da imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo 
društva za preteklo leto; 

o	da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinancira-
nju programov na področju turizma v Občini Dobrna.

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih de-
javnosti promoviranja Občine Dobrna, ki zgornje pogoje 
izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne 
prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2007 
ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna 
Občine Dobrna.

2.2 Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje 
programov turizma se bodo upoštevala naslednja merila 
in kriteriji:
2.2.1 Program dela za razpisano leto: 
o	aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine; 
o	urejanje in varstvo okolja; 
o	organiziranje in usklajevanje prireditev; 
o	izvajanje promocijske in informativne dejavnosti; 
o	izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za de-

lovanje na področju turizma; 
o	projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in 

drugih društev ter drugih organizacij.
2.2.2 Število članov društva.
2.2.3 Drugo: izobraževanje članov društva.

2.3 Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05).
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih de-
javnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, 
sodelovanje z okoljem, odmevnost programov, ki se jih 
izvaja v ožji in širši okolici in pomembnost projektov za 
lokalno skupnost. Sredstva za posamezne programe se 
razdelijo glede na doseženo število točk glede na me-
rila in kriterije za izbor programov. Višina sofinanciranja 
posameznega programa je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk in vrednosti točke (Pravilnik o sofinanciranju 
programov na področju turizma v Občini Dobrna, Ur. list 
RS, št. 32/2005).

3. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV:

Višina skupaj razpisanih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov na področju turizma v Občini Dobrna, za leto 
2007, znaša 6.677,00 € (1.600.076,28 SIT).
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 
2007.

4. RAZPISNA DOKUMETACIJA:

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na 
voljo v tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih straneh 
Občine Dobrna na naslovu: www.dobrna.si.

5. ROK ZA PRIJAVO:

Rok za prijavo na javni razpis je
od 27. 3. 2007 do 26. 4. 2007.

Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo 
najkasneje do 26. 4. 2007 do 15. ure predložene v taj-
ništvu Občine Dobrna, oziroma vloge, ki bodo s pri-
poročeno poštno pošiljko oddane na pošto najkasne-
je zadnji dan prijave na javni razpis.

Upoštevane bodo le popolne vloge na predpisanih 
obrazcih - razpisni dokumentaciji. Nepravočasne vlo-
ge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavrže-
ne.

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 
30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

6. PREDLOŽITEV VLOG:

Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v 
tajništvu Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na 
naslov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, 
s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRO-
GRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI DOBRNA« 
in »NE ODPIRAJ !« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.  

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih 
so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna pri ge. Ma-
teji Smrečnik ali na telefonski številki: 03-780-10-53 ali pa 
na elektronskem naslovu: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Občina Dobrna

J A V N I   R A Z P I S 
za zbiranje ponudb programov s področja

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za 
leto 2007

1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe lju-
biteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in 
izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
•	da imajo sedež v Občini Dobrna;
•	da so registrirani najmanj eno leto;
•	da je njihova dejavnost področje kulture;
•	da delujejo v javnem interesu;
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•	da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; 
•	da imajo urejeno evidenco o članstvu;
•	da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo le-

tna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti 
za prihodnje leto;

•	da je predloženi program namenjen čim večjemu števi-
lu uporabnikov.

    2. Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
•	dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 

sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v 
svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost; 

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

•	udeležba na območnih, medobmočnih in državnih sre-
čanjih; 

•	izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti; 

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

•	drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in in-
vesticije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in 
spomeniško varstvo.
3. Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 11.058 EUR.
5. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na pred-
pisanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Dobr-
na. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresira-
ni na Občini Dobrna ali po tel. 03/780-10-58 pri Bogdani 
Mešl v času uradnih ur.
6. Prijave podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 
Na kuverti mora biti vidno označeno: »Za razpis – Kultu-
ra - Ne odpiraj!« Upoštevane bodo le popolne prijave na 
predpisanih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine 
najkasneje do 16. 4. 2007. Nepravočasne prijave ne bodo 
obravnavane.

Občina Dobrna

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 
22/98), 9. in 10. člena Pravilnika o sofinanciranju progra-
mov športa v Občini Dobrna (Uradni list RS št. 32/05 in 
22/06) objavlja Občina Dobrna
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje programov športa na območju 

Občine Dobrna za leto 2007

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz ob-
činskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci 
športnih programov: športna društva, njihove zveze, za-

vodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizaci-
je, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; zavodi s 
področja vzgoje in izobraževanja ter ustanove, ki so usta-
novljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne ter neprofitne.
2. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo no-
silci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega 
pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•	imajo sedež in delujejo v Občini Dobrna;
•	so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj 

eno leto;
•	imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacij-

ske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih pro-
gramov;

•	imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za dolo-
čene športne programe;

•	imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter 
registriranih tekmovalcih (velja le za društva);

•	da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s po-
dročja športa, podatke o članstvu, o realizaciji progra-
mov in druge zahtevane podatke.

3. Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa 
za naslednje vsebine: 

 1. Športna vzgoja otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo 
s športom zunaj obveznega izobraževalnega progra-
ma.

 1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok.
 1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
 1.3 Športna vzgoja otrok - oseb s posebnimi potreba-

mi.
 1.4 Interesna športna vzgoja mladine.
 1.5 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami. 
 2. Športna rekreacija.
 3. Šport invalidov.
 4. Izobraževanje strokovnega kadra.
 5. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske
  in občinske športne prireditve.
 6. Delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na  

 ravni lokalne skupnosti.
4. Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 
32/05, 22/06) in določili letnega programa športa v Obči-
ni Dobrna za leto 2007.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 8.137 EUR, 
sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za 
katerega so bila dodeljena. 
6. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na pred-
pisanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Dobr-
na. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresira-
ni na Občini Dobrna ali po tel. 03/780-10-58 pri Bogdani 
Mešl v času uradnih ur.
7. Prijave podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 
Na kuverti mora biti vidno označeno: »Za razpis – Šport 
- Ne odpiraj!« Upoštevane bodo le popolne prijave na 
predpisanih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine 
najkasneje do 16. 4. 2007. Nepravočasne prijave ne bodo 
obravnavane.

Občina Dobrna

JAVNI RAZPISI

19



20 Dobrčan, št. 33/2007

KOMUNALA

Za celotno območje Dobrne bo 20 m³ kontejner stal na 
stalnem mestu pri Novem gradu.
Vse občane naprošamo, da v teh dneh vse kosovne od-
padke pripeljete in jih odložite na dogovorjena mesta 
v kontejnerje. Za staro železo in kovinske odpadke je 
pripravljeno ločeno zbirališče pri Novem gradu.

V primeru, da se bo izkazala potreba po dodatnih kon-
tejnerjih izven terminov, določenih v zgornji tabeli, 
lahko občani javite potrebo na sedež Občine Dobrna, 
na tel.: 03 / 780-10-50. Kontejner, ki je namenjen kro-
ženju po Občini Dobrna, bomo pripeljali glede na po-
trebo in evidentiran vrstni red.

ORGANIZIRANA ČISTILNA AKCIJA POBIRANJA ODPAD-
KOV PO NASELJIH

V okviru spomladanske čistilne akcije bo organizirana 
tudi akcija pobiranja odpadkov, ki bo v torek, 03.04.2007, s 
pričetkom ob 16. uri. Akcija bo letos organizirana neko-
liko drugače, saj bo potekala po posameznih naseljih 
Dobrne. Lokacije zbirnih mest, v torek, 03.04.2007, 
ob 16. uri, so naslednje:
- naselji Parož in Strmec: pri Kačniku 
- naselji Brdce in Zavrh: pri Flis Martinu 
- naselje Klanc: na križišču pri Švent Mihu 
- naselje Vrba: pri cerkvi Sv. Miklavža 

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA

Vse občane Občine Dobrna, šolo in društva obveščamo, da bomo v dneh od 30.03.2007 do 05.04.2007 izvajali organi-
zirano čistilno akcijo.  

SEZNAM LOKACIJ KONTEJNERJEV IN TERMINI POSTAVITVE

Kontejnerji za smeti bodo krožili ves teden po različnih lokacijah. Seznam lokacij kontejnerjev za smeti in dan, predvi-
den za postavitev kontejnerjev, vam posredujemo v spodnji tabeli:

DAN 20 m3

KONTEJNER
7 m3

KONTEJNER
7 m3

KONTEJNER
7 m3

KONTEJNER
7 m3

KONTEJNER

od petka,
30.03.2007,
do sobote,
31.03.2007

Klanc – križišče  
pri Šventu

Vinska Gorica 
– pri mostu
(Mastnak) 

Parož – Rednak 
(Parož 15)

Zavrh – odcep 
pri kmetiji Flis

Brdce –
pri Urlčeku

od sobote, 
31.03.2007,
do ponedeljka,
02.04.2007

Vinska Gorica 
– odcep proti 
čistilni napravi

Loka – križišče,  
kjer je ogledalo

Klanc –
pri Čerenaku 
(Klanc 13)

Sp. Vrba –
pri Reberniku

Strmec –
pri Špeglu
(Žgojnik)

od ponedeljka, 
02.04.2007, 
do srede, 
04.04.2007

Klanc, Zavrh 
– pri graščini 
Guteneg

Lokovina –
pri Pohajaču

Dobrna –
pri gasilskem domu

Vrba – kozolec 
pri Božniku

Strmec –
pri Špeglu
(Kačnik, Strmec 1)

četrtek, 
05.04.2007

Odvoz
kontejnerjev 

Odvoz
kontejnerjev

Odvoz
kontejnerjev

Odvoz
kontejnerjev

Odvoz
kontejnerjev

- naselje Dobrna: pri Novem gradu 
- naselji Pristova in Vinska Gorica: pri odcepu za čistilno 

napravo
- naselji Loka in Lokovina: cesta za Loko, odcep za Stari 

grad v dolino Mlinov.

K akciji ste vabljeni vsi občani, svetniki volilnih območij, 
društva in druge organizacije. S seboj prinesite primerno 
delovno opremo. Potrebna zaščitna sredstva (rokavice), 
vrečke in odvoz zbranih vreč, ki se bodo odlagale ob cesti, 
bo zagotovila Občina Dobrna. 

Kot vsako leto, bo tudi letos sodelovala v čistilni akciji 
Osnovna šola Dobrna. Pobirali bodo odpadke in smeti 
okoli osnovne šole in vrtca, v smeri šolske in sprehajalne 
poti,... 

Da bi prijetno združili s koristnim, se bomo ob koncu čistil-
ne akcije, v torek, 03.04.2007 ob 18. uri, zbrali na Novem 
gradu, kjer bomo evidentirali količino zbranih odpadkov, 
se okrepčali in poklepetali.

MENJAVA BLAGA IN STVARI

Prav tako želimo letos prvič v okviru čistilne akcije izvesti 
menjavo blaga in stvari, ki jih ne potrebujete več. V ta 
namen vas vabimo, da predmetov, ki jih ne potrebujete 
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več ali so vam v napoto in ste mnenja, da bi morda prišli 
prav komu drugemu, pripeljete in odložite v Dobrni, na 
novem delu parkirišča pri Zdravstvenem domu, in si-
cer v petek, dne 30. 03. 2007, od 16. do 18. ure. Ob tem 
morda najdete tudi predmet, ki bi vam prišel prav in si ga 
odpeljete domov. Po končani akciji bomo stvari, ki niso 
zamenjale lastnika, pospravili v kontejnerje in odpeljali 
na odlagališče. 

ZAKLJUČNA MISEL

Danes je moderno govoriti o okolju. A bi bilo bolj prav, 
če bi čutili, da je treba govoriti o okolju. Samo eno Ze-
mljo imamo in samo eno okolje, v katerem živimo. Živeti 
v zdravem in čistem okolju pa si želi vsak človek. Takšno 
okolje za svoje zdravo, ustvarjalno ter srečno življenje in 

delo tudi potrebujemo. Okolje je vrednota.

Zato, dragi občani, vljudno vabljeni, da prispevate 
svoj delež k čistejši okolici in da poskušate v času či-
stilne akcije pripeljati čim več odpadkov, ki ne sodijo 
v naravo, v pripravljene kontejnerje. Hkrati pa vas va-
bimo, da se udeležite zgoraj omenjene čistilne akcije 
pobiranja odpadkov in menjave blaga in stvari.

Za zaključek naj še navedem indijanski pregovor, ki ga 
imejmo v mislih vsak dan: »Narave nismo podedovali od 
naših očetov, sposodili smo si jo od naših vnukov«.   

Zapisala
Urška Vedenik

KMETIJSKI NASVETI

APEL ZA PRAVILNO UPORABO FFS

Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem sve-
tu zelo  velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, 
kot so med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mle-
ček in čebelji strup človek uporablja za hrano in kot 
pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako pa 
so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje  
nekaterih živilskih  in drugih  proizvodov. Vrednost 
vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi, 
ki jo imamo zaradi opraševanja čebel. 
Naše medonosne čebele so najpomembnejše opra-
ševalke žužkocvetnih rastlin. V sadjarstvu so ključne-
ga pomena, saj se spomladi, v obdobju največjega 
cvetenja, preostali možni opraševalci po navadi šele 
dobro prebujajo iz zimskega spanca (npr. čmrlji, metu-
lji), in tako le malo prispevajo k uspešnosti opraševa-
nja.  Za povečanje donosov sadja, oljnic, zelenjave in 
drugih rastlin  so ključni prav opraševalci, kljub temu 
pa je ta vloga čebele  pri nas premalo cenjena. Verje-
tno je razlog za to enakomerna poseljenost čebel  na 
celotnem območju Slovenije, saj je s tem zagotovljen 
brezplačni  servis opraševanja.
Zaradi intenzivne kmetijske pridelave, za katero upora-
bljajo zaščitna – fitofarmacevtska sredstva, je naša kranj-
ska čebela  dandanes zelo ogrožena. Ko čebele obiskujejo 
cvetove,  na katerih nabirajo medičino in cvetni prah,  pri-
dejo v stik s strupenimi kemikalijami, ki jih pri svoji proi-
zvodnji uporabljajo kmetje, in poginejo.  Čeprav sta pra-
vilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe 
FFS predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih 
(Uradni list RS, št. 98/2004 ), smo priča stalnim pomorom 
čebel.
Prav zaradi vsakoletnih zastrupitev čebel s pesticidi se 
med mladimi zmanjšuje zanimanje za čebelarstvo. Stari 
čebelarji umirajo, mladih pa ni dovolj, da bi zapolnili vrze-
li v čebelarskih društvih. Čebelnjaki, okoli katerih je šume-
lo in vrvelo od čebel, ostajajo prazni in zapuščeni, zato so 

kulturne rastline neoprašene, manjši pa je tudi pridelek  
kmetov.
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse 
uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo  v skladu  z  
načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja.  Posebno 
pozornost  naj posvetijo čebelam  s sledečimi ukrepi:
- škropijo v skladu s dobro kmetijsko prakso (fitofarma-

cevtski tečaj, testirana škropilnica, itd .);
- pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo prilo-

žena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, 
ali je sredstvo strupeno za čebele; v glavnem so za če-
bele škodljivi vsi insekticidi (FFS , ki zatirajo žuželke) in 
imajo to tudi napisano na etiketi; 

- priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporoče-
nih odmerkih;

- uporabljajo za čebele manj nevarne pripravke;
- okoli trajnih nasadov pokosijo cvetočo podrast; 
- škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju; 
- se izogibajo prašiv in raje uporabijo pripravke oz. iz njih 

narejeno škropilno brozgo ali granulate; 
- pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škro-

pljenju s FFS strupenimi ali škodljivimi za čebele.
Vsakršno zniževanje številčnosti čebel lahko povzroči v 

naravi ekološko in gospodarsko katastrofo še posebej v 
kmetijstvu. Zato slovenski čebelarji pozivamo vse upo-
rabnike FFS, da  so pri njihovi uporabi skrajno previdni.

Čebelarska svetovalna služba
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SUBVENCIJE 2007

Kmetijska svetovalna služba Celje obvešča vse, ki 
boste v letu 2007 vlagali zbirno vlogo za dodelitev 
neposrednih plačil, plačil SKOP oz. KOP, da se za elek-
tronski vnos na Kmetijski svetovalni službi Celje (tel.: 
03/490 75 81, 03/490 75 84, 03/490 75 80, 03/490 75 
82)čim prej naročite. 

Na izpolnjevanje zbirne vloge in posameznega zah-
tevka prinesite:
predtisk za leto 2007; 
• letalski posnetek za leto 2007 z vrisanimi poljinami (kul-

tura, površina) na njivah;
• ovojna mapa za leto 2007;
• če na vnos ne bo prišel nosilec KMG, mora na vnos ali 

pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ali posameznega 
zahtevka prinesti s seboj tudi dve originalno podpisa-
ni navadni pooblastili, ki jih dobi na Kmetijski sve-
tovalni službi Celje, s strani nosilca, 

• zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2004, 2005 in 
2006; 

• odločbo za leto 2006; 
• zapisnik inšpektorja o morebitni kontroli v letu 2006; 
• kartico oz. knjižico osebnega računa, kamor bodo sub-

vencije nakazane;
• izpolnjen B obrazec, ki je enak lanskemu, in si lahko z 

njim pri izpolnjevanju podatkov o staležu živine na 
kmetijskem gospodarstvu na dan 1. 3. 2007 poma-
gate;

• zadnji izpis iz CRG, če ga vlagatelj ima;
• v primeru uveljavljanja SKOP - S35, S50 - podatke o meri-

tvah strmin;  
• v primeru uveljavljanja premije za ovce in koze - podatke 

o ovcah in kozah in odločbo o premijskih pravicah;
• v primeru, da ste vključeni v ukrep SKOP oziroma se na-

meravate vključiti v ukrep KOP, morate imeti trajne na-
sade (glej GERK 1222 na predtisku 2007) vpisane v regi-
ster; vpise izvaja Upravna enota Celje (Mladen Balaško, 
tel.: 03/490 65 382);

• kopije morebitnih pritožb, ki smo vam jih na Kmetijski 
svetovalni službi Celje napisali v mesecu decembru 
(prekinitev ukrepa SKOP). 

KGZS – Zavod CE
Izpostava Celje

Izpostava Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Tel. (03) 490 75 80, 490 75 82, fax: 03 491 64 80
E pošta: vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

ZAVAROVANJE KMETIJSKE
PRIDELAVE 

OBSEG IN VIŠINA SOFINANCIRANJ SE RAZŠIRJA
Na podlagi večletnih prizadevanj strokovnih služb Kmetij-
sko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se je v letu 2006 
pričelo podpirati zavarovanje posevkov in plodov pred 
nevarnostmi toče, požara in udara strele v naravi. Vlada 
je tik pred novim letom sprejela uredbo za leto 2007, ki 
sofinanciranje zavarovanja posevkov in plodov razširja 
na zavarovanje pomladanske pozebe, viharje in poplave. 
Obenem pa uredba vključuje tudi sofinanciranje zavaro-
valnih premij za živali. 
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za za-
varovanje kmetijske proizvodnje so nosilci kmetijskega 
gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodar-
stev. 

Zavarovanje posevkov in plodov
Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posev-
kov in plodov upravičencem, ki od 1. januarja do konca 
avgusta letos sklenejo zavarovalno pogodbo.  
Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje 
posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od 
prometa zavarovalnih poslov, znaša 40 odstotkov obra-
čunane zavarovalne premije. Če zavarovalno premijo so-
financira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež 
znaša le razliko do 50 odstotkov obračunane zavarovalne 
premije.

Zavarovanje živali
Sofinancira se zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki 
od 1. januarja do zadnjega decembra letos sklenejo za-
varovalno pogodbo. Sofinancira se zavarovalna premija 
za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bo-
lezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve 
zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni. 
Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje 
bolezni živali, vključno s pripadajočim davkom, je opre-
deljena v znesku, navedenem v preglednici 1. Če zava-
rovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski 
sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripa-
dajočim davkom. 
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Preglednica 1: Višina sofinanciranja zavarovalne premi-
je za zavarovanje bolezni živali, vključno s pripadajočim 
davkom od prometa zavarovalnih poslov 

Vrsta oz. kategorija živali Višina sofinanciranja
(€ na glavo živali)

plemensko govedo do 10 

plemenske telice do 5 

goveji pitanci do 6 

plemenski prašiči do 4 

prašiči pitanci do 2 

kopitarji do 20 

drobnica do 2 

druge živali oziroma živalska
proizvodnja 

(ribe, čebele, perutnina, kunci
in podobno)

do 30 odstotkov
obračunane
zavarovalne premije

Izvajalci zavarovanj po tej uredbi so zavarovalnice, ki so z 
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja sklenile pogodbe (Tilia, Adriatic Slovenica, Tri-
glav in Zavarovalnica Maribor). V imenu upravičencev so-
financirani del premije uveljavljajo zavarovalnice. 
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) priporo-
ča kmetom, da se vključijo v sistem sofinanciranja zavaro-
vanja kmetijske pridelave, saj se bo v prihodnjih mesecih 
spreminjala zakonodaja na področju povračil škode zara-
di naravnih nesreč.

KGZS Celje

NAVZKRIŽNA SKLADNOST = 
MEDSEBOJNA SKLADNOST = CC 
(CROS COMPLIENCE) IN KOLOBAR

Navzkrižna skladnost so določeni pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati kmetovalci, ki zahtevajo subvencije – ne-
posredna plačila. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki 
vlaga zahtevke za neposredna plačila, mora izpolnjevati 
zahteve navzkrižne skladnosti z različnih področij, ki jih 
opredeljuje Uredba ES 1782/2003, pri nas pa UREDBA o 
predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju (Ur.l. RS, št. 21/05). Pred-
pisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s področja 
okolja ter identifikacije in registracije živali in so v prilogi 
1:
• Standard za nitrate
• Standard za odpadno blato
• Standard za podzemne vode
• Standard za identifikacijo in registracijo živali 
• Standard za ohranjanje živalskih vrst in habitatov (Na-

tura2000)
• Standard za fitofarmacevtska sredstva
• Standard za zdravstveno varstvo ljudi in živali

• Standard za varno hrano
• Standard za dobro počutje živali
• Standard za preprečevanje širjenja bolezni
• Standard za prijavo bolezni
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve 

o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem 
gospodarstvu in so v prilogi 2:

• Standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje (GAEC 
angl. kratica)

Standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje se nanaša 
in govori o štirih področjih:
1. Erozija tal
2. Organska snov v tleh
3. Struktura tal
4. Minimalna raven vzdrževanja

Pri vsaki temi so določeni načini delovanja, ukrepi, smer-
nice in zahteve. Na koncu vsakega standarda pa je dolo-
čena stopnja kršitve.
Organska snov v tleh govori o ohranjanju ravni organske 
snovi v tleh s primerno dejavnostjo. Primerna dejavnost 
pa je  predvsem kolobarjenje. Pri tem standardu je po-
memben ukrep:
- obvezen je triletni kolobar na najmanj 50 % nji-
vskih površin celotnega kmetijskega gospodarstva; trave, 
detelje, TDM in DTM na njivskih površinah so del kolobar-
ja in so lahko na isti površini dlje kot tri leta; praha, pod-
sevki in dosevki se štejejo kot kolobarni členi; koruza na 
vseh njivskih površinah se lahko v monokulturi prideluje 
največ tri leta.

Zasnovo kolobarja si mora vsak kmetovalec narediti za 
svoje površine in za svoje potrebe, saj vsak sam najbolje 
pozna lastne površine in potrebe, mi pa vam lahko damo 
določene smernice. Vemo, da v kolobarju menjujemo 
rastline, ki ugodno vplivajo na tla (listanke) in rastline, ki 
slabše vplivajo na tla (strnine), in tako lahko ustvarimo 
različne kombinacije kolobarjev z mešanim vrstnim re-
dom (LSLSLS, LLSSLL). 

Nekaj primerov kolobarja:

Kolobar, kjer je na 50 % površin triletni kolobar:
 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

1 ha koruza koruza koruza TDM TDM

1 ha
pšenica +

krmni 
ohrovt

koruza +
ječmen

ječmen +
grašljinka

grašljinka +
koruza  pšenica

Koruza na vseh površinah v monokulturi tri leta in nasle-
dnje leto je ni:

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

1 ha koruza koruza koruza TDM TDM

1 ha koruza koruza koruza grah
grah+mn.lj.

mn.lj. +
koruza
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Najenostavnejši kolobar, ko imamo še vedno veliko koru-
ze na naših površinah:

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto

1 ha koruza koruza koruza
TDM TDM

1 ha koruza
DTM DTM koruza koruza

Ko nameravamo za koruzo še v istem letu, v jeseni,  pose-
jati določeno rastlino, je potrebno že pri nakupu koruze 
razmišljati, kaj bomo sejali, da bomo koruzo še pravi čas 
pospravili in pripravili površino za nov posevek. Kupimo 
primeren, zgodnejši hibrid koruze, in sicer nižji FAO ra-
zred –FAO 200-300.
Predstavljeni so trije različni kolobarji, vsak pa si lahko 
sam sestavi svojega in tudi z drugimi rastlinami, kot so še: 
krmni sirek, buče, sladkorna pesa, lucerna, črna detelja, 
rž, ječmen; s strniščnimi dosevki, križnicami, ki jih lahko 
uporabite za krmo.

Začnimo razmišljati o kolobarju že danes in ne jutri.

mag. Tatjana PEVEC, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za travništvo, pašništvo 

in pridelovanje krme

PREHRANA ŽIVALI
IN KORUZNI HROŠČ

Dejstvo je, da se je tudi na našem območju pojavil koru-
zni hrošč, na katerega smo sicer že nekaj časa opozarjali. 
Tudi zaradi njegovega pojava bo potrebno na njive uvesti 
kolobar, nič več ne bo mogoče gojiti samo koruze, ki je 
predstavljala pomemben vir krme za živino. 
Pri večini rejcev se zato pojavlja vprašanje, katero rastlino 
vključiti v kolobar, da bo čim bolje nadomestila koruzo 
oziroma, kako različne rastline, ki jih bomo vključili v ko-
lobar, uporabiti za prehrano živine, kakšne so lastnosti 
različnih rastlin za krmljenje živine?
Kot krmo z njiv največkrat uporabljamo: trave, detelje, 
travno-deteljne mešanice, lucerno, žita, sudansko travo, 
sirek, zrnate stročnice, različne mešanice stročnic in žit, 
križnice, lahko tudi buče, sončnice, krmno korenje, peso 
…

Trave, detelje in travno-deteljne mešanice so v pre-
hrani goveda zelo uporabne. Krmimo jih lahko kot svežo 
zeleno krmo, lahko jih siliramo in sušimo. Za to krmo je 
značilna visoka vsebnost beljakovin in mineralov.

Lucerna je izredno kvalitetna rastlina, ki jo lahko krmimo 
vsem kategorijam govedi. Uporabljamo jo lahko kot sve-
žo krmo, lahko jo siliramo in sušimo. Lucerna je bogata po 
beljakovinah, mineralih in vitaminih; s staranjem počasi 
izgublja hranilno vrednost. Živali lucerno rade jedo.

Krmna žita lahko spomladi siliramo kot celo žitno rastli-

no. Siliramo najkasneje v času voščene zrelosti. Silaža iz 
celih žitnih rastlin je kvalitetna krma za govedo, vsebnost 
energije je srednja do visoka (odvisno od časa siliranja), 
vsebuje veliko fosforja; beljakovin je v takšni silaži manj, 
revna je po vsebnosti kalcija.

Mešanice z žiti: v praksi se uporabljajo zlasti mešanice z 
ovsom ali ječmenom in leguminozami: njivski grah, ale-
ksandrijska detelja, grašica. Za krmljenje se uporabljajo 
kot zelena krma ali silaža.  Če jih kosimo pravočasno, so te 
mešanice bogate po energetski in beljakovinski vredno-
sti, vsebujejo veliko kalcija in fosforja.

Za semena zrnatih stročnic je značilno, da so v primer-
javi s semeni mnogih drugih gojenih rastlin zelo bogata 
z  beljakovinami. Sejemo zlasti krmni grah, bob, lupino in 
sojo.
Krmni grah je se lahko uporablja v prehrani govedi, praši-
čev in perutnine.  Krmimo ga kot zrnje, lahko pa tudi kot 
zeleno maso, zlasti v mešanicah z mnogocvetno ljulko ali 
sudansko travo. Zrnja pred uporabo ni potrebno termično 
obdelati, zrnje se le zmelje. Krmni grah vsebuje podobno 
kot žita tudi veliko energije, precej fosforja, malo kalcija in 
zelo malo natrija in klora. Živali krmni grah rade uživajo, 
potrebno je le počasno privajanje.
Krmni bob in lupino v Evropi pridelujejo zlasti v ekolo-
škem kmetijstvu. Tudi ta dva oblikuje visoka vsebnost be-
ljakovin, pridelki pa so precej variabilni, odvisni tudi od 
izbire sorte in pridelovalnih pogojev.

Krmni sirek in sudanska trava sta rastlini, ki zamenjujeta 
koruzo, zlasti v bolj sušnih in vročih podnebnih razmerah. 
Za krmo se uporabljata kot zelena krma in silaža. Če ju 
uporabljamo za zeleno krmo, jih ne smemo kositi, do-
kler ne dosežeta višine vsaj 50 cm. Obe rastlini vsebujeta 
namreč strupeni durin, s staranjem se njegova vsebnost 
zmanjšuje. Tudi s konzerviranjem (silaža) se vsebnost du-
rina tako zmanjša, da ni nevarnosti za krmljenje. Novej-
še sorte imajo vsebnost durina že močno zmanjšano. Po 
hranilni vrednosti sta obe rastlini energetsko bogati, ven-
dar njuna energetska vrednost zaostaja za koruzo za cca 
20%. Vsebnost beljakovin se s staranjem hitro zmanjšuje. 
Vsebujeta malo mineralov in malo vitaminov.

Križnice se sejejo zlasti kot strniščni krmni dosevki po 
spravilu žit. V prehrani govedi se uporabljata predvsem 
krmna ogrščica in krmni ohrovt. Krmimo jih kot zeleno 
krmo, zaradi velike vsebnosti vode jih je težko silirati. Ko-
simo dovolj visoko, da pridelki niso onesnaženi z zemljo. 
Pri krmljenju križnic je potrebna previdnost. Prehiter pre-
hod  in prevelike količine križnic v obroku lahko povzro-
čijo težave: prebavne motnje, driske in celo zastrupitve 
(nitrati!), zato je tudi pri krmljenju s strniščnimi dosevki, 
kot ob vsaki spremembi krme v obroku, potreben posto-
pen prehod. Navajanje na novo krmo naj traja vsaj 1 do 2 
tedna.  Kosimo jih sproti, v obroku za krave molznice naj 
predstavljajo do polovico obroka. Po hranilni vrednosti je 
za križnice značilna nizka vsebnost suhe snovi in surove 
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vlaknine; beljakovinsko so bogate; energetska vrednost 
je srednja, okusa pa se živali privadijo in jih rade uživajo.

Hranilna vrednost teh rastlin je torej zelo različna. Gre za 
različne rastline, razlike med sortami, pridelovalnimi po-
goji, različnimi postopki pridelave … Pomembno je, da 
te rastline spoznamo, potrebno je razmišljati vnaprej in 
že v jeseni načrtovati, kaj bomo sejali, da bomo to lahko 
v naslednjem letu vključili v obroke za naše živali. Živali je 
potrebno na spremembe privajati postopno, o spremem-
bah morajo razmišljati pridelovalci krme ter rejci in uspeh 
prav gotovo ne bo izostal.

Helena Prepadnik, univ.dipl.inž.zoot.
Specialistka za prehrano živali

KGZS – Zavod Celje

SETEV TRAVNO-DETELJNIH 
MEŠANIC

Katero travno-deteljno mešanico (TDM) bomo sejali, 
bomo izbrali glede na:
- način rabe
- trajnost
- klimatske razmere
- oskrbo zemljišča z vodo
- fizikalno-kemične lastnosti tal
- lastnosti posameznih vrst trav in metuljnic

V trgovinah so na razpolago že pripravljene mešanice za 
kosno, pašno in pašno-kosno rabo ter za vsejavanje. Me-
šanice so tudi sestavljene glede na vrsto tal in so prilago-
jene za težja oz. lažja tla z različnimi vrstami in sortami 
trav ter metuljnic.

Na vseh planiranih površinah v večini primerov primanjku-
je organske mase in hranil. Kdor ima možnost, naj opravi 
gnojenje s hlevskim gnojem, ki ga lahko zabrana oziroma 
kar po njem poseje travno seme. Na teh planiranih površi-
nah je potrebno čim hitreje posejati TDM, da preprečimo 
odnašanje zemlje in vznik nezaželenih rastlinskih vrst.

Pri času setve moramo upoštevati, da mlade rastlinice ne 
prenašajo dobro temperatur pod 0°C, in zato priporoča-
mo setev TDM v sredini marca oz. v aprilu v spomladan-
skem terminu in v sredini avgusta v poletnem terminu.
Za ročno ali strojno setev potrebujemo:
- 25 do 35 kg/ha semena pri normalnih rastnih pogojih;
- na to količino lahko dodamo 20 do 50 % semena več, če 

so rastne razmere slabe.

V spomladanskem času je pri čisti setvi potreben varoval-
ni posevek, ki preprečuje vznik nezaželenih zeli, hkrati pa 
varuje površino pred erozijo. Za varovalni posevek lahko 
posejemo 40 kg/ha ovsa ali 80 kg/ha jarega ječmena. V 
poletnem oz. jesenskem terminu setve ne potrebujemo 
varovalnega posevka, saj zeli počasneje rastejo.

Po vzniku nove setve je potrebno nameniti veliko pozor-
nosti rasti varovalnega posevka, ki ga je potrebno pokosi-
ti najpozneje do začetka klasenja oz. latenja. Pokosimo ga 
lahko tudi predčasno, če opazimo na parceli veliko število 
nezaželenih rastlin.

Ob setvi opravimo setveno gnojenje za tla, ki so dobro 
preskrbljena s hranili (»C« založenost s fosforjem in kali-
jem), z določeno količino čistih hranil:

50 kg/ha dušika (N) + 90 kg/ha fosforja (P2O5) + 140 kg/
ha kalija (K2O).

Po setvi je potrebno valjanje te površine, saj seme pride 
v stik z zemljo in z vlago ter hitreje in enakomerneje vzni-
kne. Valjana površina je tudi veliko bolj ravna in primer-
nejša za košnjo in pašo, saj se živini manj vdira. Za valjanje 
lahko uporabite valjar, betonske cevi ali pa površino kar 
povozite s traktorjem tako, da so sledi gum druga ob dru-
gi.

Semenarske hiše že imajo pripravljene mešanice za raz-
lične vrste tal in za različne načine koriščenja, vsakdo pa 
si lahko sam ali s pomočjo kmetijsko-svetovalne službe 
sestavi mešanico po svojih posebnih željah.

Za kosno rabo na srednje težkih tleh je priporočljiva me-
šanica z dvema metuljnicama in 2-3 visokimi travami 
(pasja trava, mačji rep, travniška bilnica) ali brez metuljnic 
za intenzivno rabo.
Za pašno ali pašno-kosno rabo pa priporočamo 2-3 me-
tuljnice, 2-3 nizke trave (trpežna ljuljka, latovke, šopulje) 
in 1-2 visoki travi.

Mešanica, ki bo dalj časa v rabi, naj bo sestavljena iz čim 
večjega števila vrst in tudi različnih sort trav in metuljnic.
Mešanice, ki jih bomo uporabljali krajši čas, naj bodo se-
stavljene iz manjšega števila vrst in sort trav in metuljnic 
(mnogocvetna ljuljka, …).

V odvisnosti od vrste tal lahko količino določene vrste 
zmanjšamo ali povečamo oziroma spremenimo deleže. 
Če želimo, lahko dodamo tudi seme metuljnic.

mag. Tatjana PEVEC, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za travništvo, pašništvo in pridelovanje krme
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ČEBELARSKO DRUŠTVO DOBRNA JE 
PRAZNOVALO 70 LET DELOVANJA

Lani je preteklo 70 let, odkar obstajajo prvi zapisi o orga-
niziranem čebelarjenju v Dobrni. V letu 1936 so se začeli 
čebelarji iz Dobrne in bližnjih zaselkov sestajati in izme-
njavati znanje ter izkušnje, ki so jih nato koristno upora-
bljali ter prenašali na mlajše rodove. V tistih časih so se 
s to kmetijsko panogo ukvarjali samo ugledni in bogati 
kmetje ter gostilničarji.

ČD Dobrna je ob tem jubileju, ki je sovpadal z občinskim 
praznikom, izdalo zelo lep in skrbno pripravljen zbornik, 
kjer smo sedanji čebelarji tega društva pripravili informa-
cijo o razvoju in delu ter izrazili zaskrbljenost za bodoči 
obstoj čebelarstva na območju Dobrne in širše. Zbornik 
vsebuje med drugim tudi informacije o delu in življenju 
čebel, o koristnosti in lastnostih čebelarskih pridelkov ter 
proizvodov. 

Že nekaj let nazaj in tudi tokrat smo pripravili zelo zanimi-
vo čebelarsko razstavo, kjer smo prikazali razvoj čebelar-
jenja od nekdaj do danes. Zelo so bili zanimivi stari pripo-
močki in orodja ter načini, kako so naši pradedje čebelarili 

nekoč. Na razstavi smo imeli tri informacijske dneve, kjer 
smo dajali strokovne  informacije obiskovalcem in jih po-
sladkali s čebeljimi pridelki. Zelo smo zadovoljni, da je 
Osnovna šola Dobrna izkazala tako veliko naklonjenost in 
interes, saj je v več skupinah omogočila vsem učencem, 
da so si razstavo ogledali in dobili strokovne odgovore na 
svoja vprašanja.

Odrasli prebivalci Dobrne in tudi zdraviliški gostje, ki so si 
prišli v precejšnjem številu razstavo ogledat, so bili nav-
dušeni in presenečeni, da ima naš kraj tako bogato čebe-
larsko tradicijo in uspešno sedanjost.

Zadovoljstvo in ponos nad delom ČD Dobrna je v uvo-
dniku našega zbornika izrazil tudi župan naše občine, g. 
Martin Brecl, nam čestital in zaželel uspešno delo tudi v 
bodoče.
 
Nove evropske in meddržavne povezave nas pogosto 
presenečajo z novimi predpisi in zahtevami na podro-
čju gospodarjenja s čebelami. Bojimo se, da čebelarji z 
manjšim številom čebeljih družin ne bomo uspeli slediti 
zahtevam, tako bodo področja,  kot je Dobrna, postala, s 
čebelarskega vidika, nepokrita. 

mag. Rudi Zanoškar   

SLOVO OD PUSTA
NA NOVI LOKACIJI

Je že tako, da težav in problemov, 
ki tarejo občane, nikoli ne zmanjka. 
Pust je tisti, ki si upa o njih odkri-
to spregovoriti in nakazati rešitve, 
za katere pa ni nujno, da so vedno 
dobre.

Kar nekaj težav je spremljalo leto-
šnje priprave na slovesen pokop 
pusta. Na skupnem sestanku z 
predstavniki društev in organizacij 
Dobrne smo se dogovorili, da bo-
sta vse priprave prevzela Gasilsko 
društvo Dobrna in Turistično dru-
štvo Dobrna. Zaradi nezaključenih 
del na objektih v centru Dobrne 
smo morali glavno dogajanje pre-
staviti na prostor pred novo trgo-
vino. Še pomnite, koliko pikrih je 
bilo izrečenih lansko leto na račun 
izvajalca del Vegrad. 

Pozno pridemo, hitro gradimo je 
pisalo na enem od vozov na pustni 
povorki. Na letošnjem svečanem 
sprevodu pa niso bili prikazani 
samo problemi kraja ampak tudi 
širše. Na čelu sprevoda so bile v 
luksuznih limuzinah delegacije 
velikih evropskih držav in Ameri-
ke z maskami vodilnih državnikov. 

»Od kod jim denar za take avtomobile?« je bilo slišati iz množice opazovalcev. Iz 
evropskega skupnega kotla se je kadilo in dišalo po golažu. Posode, iz katerih se 
je jedlo, niso bile za vse enake. Razkošno opremljen voz je predstavljal poroko 
stoletja v romski družini. Tu je potrebno omeniti še protestnike proti kadilskemu 
zakonu, helikoptersko nujno pomoč, pokrito tržnico in še kaj. Na koncu sprevoda 
Kurenti celjski, ki so preganjali zimo, ki je letos ni bilo. 
Med zbranimi gledalci so se prerivali občinski »fehtarji«: letos so prvič pobirali 
evre. Po prebrani obtožnici smo pusta skurili v krematoriju.
Dogajanje se je preselilo v gasilski dom, kjer je bila sedmina. Dišalo je po ribah, 
kurjih jajcih in svežem kruhu, kot se za pepelnico spodobi.
Hvala vsem, ki ste v pripravah sodelovali. Ob lepem vremenu je prireditev dobro 
uspela.

Anton Mogu
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PUST            VA OPOROKA

Trdih nog in praznih rok, tu pred vami zdaj ležim.
Izčrpan in zgaran le miru si še želim.

»Mejduš« je težko leto za menoj,
zaslužen uživat grem pokoj.

Noge polne žuljev in otiskov,
godrnjanje domačinov in turistov.

»Sama jama«, pravijo nergači,
»to ni Dobrna, to je Karači.«

Sem mislil, da v stari »štacuni« letos bo sedmina, pa kaj ko nova 
ni še pravih
vrat dobila.

Vam ne zamerim, če težko ste našli kraj, kamor bi me s »trugo« 
položili naj.

Pekarna še naprej vam »rosta«,
krofov pekla več ne bo za Pusta.

Triglav ponos Dobrne nekdaj,
razdejanje in smetišče je sedaj.

2Zastonj odloki so občinski«,
pravijo domačini in turisti.

Na Novem gradu pa kot v Bagdadu,
za stavbo stavba se vam ruši.

Svetniki novi naredite kaj,
da sramote več trpel ne bo naš kraj.

V termah pa investicija spet nova se obeta.

V stavbi, kjer Napoleonov brat
v starih časih prišel zdravje je iskat.

Ja, pa še tole bi »skor« pozabil,
županu in svetnikom na srce položil.

Ob »britofu« čim prej bi naj zeleno površino uredili, kamor pepel 
pokojnih

boste raztrosili.

Pogrebni stroški so močno porasli,
upokojencem pa vedno manj ostaja v »kasi«.

Zdaj se od vas poslavljam,
že oporoko novo vam pripravljam.

Za mojo ženo Jamo poskrbite,
pa nekaj centov za otroke in sedmino namenite.

VAŠ NEPOZABNI PUST OSAMA

BOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE

V soboto, 16. 12. 2006, je pred Zdraviliškim domom na 
Dobrni potekala tradicionalna prireditev, Božično rajanje 
za otroke, ki jo je organizirala Občina Dobrna s pomočjo 
sponzorjev. Na božičnem sejmu, ki se je odvijal v okviru 
same prireditve, so sodelovali: Osnovna šola in vrtec Do-
brna, Aktiv kmečkih žena Dobrna, Čebelarstvo Krulec kot 
predstavnik Čebelarskega društva Dobrna ter Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, ki je poleg ponud-
be svojih izdelkov tudi poskrbel za praznično okrašeno 
smrečico. Na prireditvi so sodelovale tudi Terme Dobrna 
ter Konjerejsko društvo Dobrna. Vse pridne otroke je ob-
daroval Božiček, s katerim so otroci veselo rajali. Da pa 
ne bi bilo vedno vse po starem, se je letos Božiček od-
ločil otroke še posebno presenetiti, in to mu je vsekakor 
uspelo. Prvič se je namreč med otroke spustil po lestvi 
z balkona na Zdraviliškem domu. Po rajanju z Božičkom 
je sledil še nastop Anžeja Dežana. Polni lepih vtisov in v 
prazničnem razpoloženju smo ob koncu prireditve vsem 
otrokom obljubili, da nas bo Božiček obiskal tudi priho-
dnje leto in nam mogoče prinesel s seboj tudi kaj težko 
pričakovanega snega. 

Hvala še enkrat vsem sodelujočim in sponzorjem, da ste 
nam in našim najmlajšim pričarali praznični utrip, po ka-
terem v mesecu decembru vsi zelo hrepenimo. 

Sponzorji, ki so omogočili prireditev, so bili: Občina Do-
brna, Strojna zemeljska dela Mlaker Cvetko s.p., Strojna 
zemeljska dela Mlakar Leopold s.p., Strojna zemeljska 
dela Gobec Branko s.p., Storitve in vzdrževanje Šibanc 
Bogomil s.p., Profilplast Jakop Miroslav d.o.o., Elka 
– Lampret Karl s.p., Knjigovodske storitve Vranc Olga 
s.p., Avtoprevoznik Skutnik Dušan s.p., Zlatarna Pro-
senc Vladimir s.p., Avtoprevozništvo Farkaš Andrej s.p., 
Tomik - Dobovičnik Tomaž s.p., Nova Ljubljanska banka 
d.d., Eknjiga Dušan Smrečnik d.o.o., Mizarski servis Se-
nič Marjan s.p., Avtomehanika Škoflek Jože s.p., Engro-
tuš d.o.o., Okrepčevalnica Hudičev graben - Drev Marija 
s.p., Frizerstvo Krajnc Marjeta s.p. in Mercator d.d..

Marija Švent
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SILVESTROVANJE NA PROSTEM

Ura se je bližala enajsti zvečer, ko je center Dobrne počasi 
zaživel. Seveda ne na katerikoli dan, temveč na silvestrski 
večer. Pričela se je namreč tradicionalna prireditev Silve-
strovanje na prostem, ki jo je organizirala Občina Dobrna. 
Da se je ta prireditev že dobro prijela med ljudmi, smo 
lahko opazili predvsem po množici ljudi, ki niso bili le 
domačini in gostje Term Dobrna, temveč so na Dobrno 
prišli silvestrovat tudi iz sosednjih občin. Ob zvokih Dua 
Jasa smo skupaj pričakali polnoč, si nazdravili s penino in 
si zaželeli vse lepo v novem letu. Nato pa so se pogledi 
vseh nas usmerili proti nebu, kjer smo lahko videli ču-
dovit ognjemet. Po končanem ognjemetu je sledilo še 
obdarovanje vseh, ki na novega leta dan praznujejo tudi 
svoj osebni praznik. S tem je prišel uradni del prireditve 
nekako h koncu. Duo Jasa pa je poskrbel, da se je plesalo 
in zabavalo še dolgo v noč. Spomini na čudovito zabavo 
pa so nas spremljali še nekaj naslednjih dni. Vabljeni spet 
prihodnje leto v čim večjem številu.

Marija Švent

MLADINKE PGD DOBRNA SE 
PRIPRAVLJAJO ZA OLIMPIJADO
Mladinke PGD Dobrna se pripravljajo na zadnje izbirno 
tekmovanje za nastop na gasilski olimpijadi v švedskem 
mestu Revinge.
Po osvojenem 1. mestu na I. izbirnem tekmovanju naj-
boljših v Slovenji je ostalo še 5 ekip, ki imajo možnost 
uvrstitve na olimpijado.  Žal bo na Švedsko odpotovala 
same ena slovenska ekipa, ki bo na II. izbirnem tekmova-
nju zasedla 1. mesto.
Naše mladinke se vneto pripravljajo pod vodstvom men-
torjev: Anje Kumer in Andreja Arnška.
Verjamemo, da bodo imele dovolj znanja in moči, zato 
jim zaželimo le kanček športne sreče.

Poveljnik PGD:
Stanislav Božnik

V petek,  23. 2. 2007, se je ob 18. uri v dvorani Zdraviliške-
ga doma pričel redni letni občni zbor Turističnega društva 
Dobrna, katerega se je udeležilo 75 članov društva in va-
bljenih gostov. V uradni del nas je s prijetnimi domačimi 
pesmimi popeljal zbor vaških pevk pod vodstvom g. To-
neta Vidca. Prisluhnili smo predstavitvama ureditve cen-
tra Dobrna, ki jo je pripravil predstavnik podjetja IGRE iz 
Maribora, g. Robert Gostinčar, ter vizije Term Dobrna, ki jo 
je pripravil predstavnik Term Dobrna, g. Pušnik. Sledila je 
zanimiva razprava s številnimi vprašanji v zvezi z obema 
predstavitvama. 
Po poročilih o delu Turističnega društva v lanskem letu 
smo tudi sprejeli program dela za leto 2007. Turistično 
društvo Dobrna se bo prijavilo na razpis Občine Dobrna, 
in tako kandidiralo za sredstva iz občinskega proračuna, 
zato je program dela oblikovan po predvidenih razpisnih 

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA DOBRNA
programih. V program Aktivnosti za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine je uvrščeno sodelovanje na srečanjih tu-
rističnih društev regije, sodelovanje pri prikazu starih obi-
čajev in obrti ter pomoč in podpora zboru vaških pevk, ki 
skrbijo za ohranjanje ljudskih pesmi. V program Urejanje 
in varstvo okolja sodi priprava in izvedba cvetličnega sej-
ma, izvajanje ocenjevanja urejenosti okolja, vključevanje 
v akcije čiščenja okolja ter skrb za turistične poti. V okviru 
programa Izvajanje ozaveščenosti krajanov in mladine za 
delovanje na področju turizma si bomo prizadevali za orga-
niziranje delavnic za aktiv kmečkih žena, za udeležbo na 
raznih organiziranih tekmovanjih, za razvijanje delovanja 
turističnega podmladka ter za ogled dobrih praks. Skrbe-
li bomo tudi za promoviranje v domačem kraju in izven. 
Obenem pa je naša naloga tudi sodelovanje z drugimi 
društvi in ustanovami v domačem kraju in tudi izven.

Cvetličarna ROŽCA obvešča cenjene stranke, da smo se pre-
selili v nove poslovne prostore, nasproti pokopališča v Vojni-
ku (bivši frizerski salon Hren)

Za podjetja v občini Dobrna smo pripravili tudi poseben
10 – 15 % popust, za naročila v naši cvetličarni.

Seveda pa vse naše izdelke, (šopke, aranžmaje, vence in druge 
storitve) brezplačno dostavimo na vaš dom, podjetje ali na 
pokopališče!
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NOGOMETNO DRUŠTVO DOBRNA

Lepo pozdravljeni, dragi bralci ter ljubitelji nogometa. V 
Dobrni že nekaj časa vlada veliko zanimanje na področju 
samega igranja ter poznavanja nogometa. Veliko je mla-
dih ter tudi malo starejših, ki prosti čas preživljajo bodisi 
na igrišču ali v telovadnici. Zato smo se odločili, da usta-
novimo nogometno društvo, ki bo v celoti predstavljalo 

nogomet na Dobrni. Zbrali smo se ter izmenjali mnenja in 
s skupnimi močmi na ustanovnem občnem zboru ustano-
vili ND Dobrna. Na tem zboru, ki se ga je udeležilo veliko 
število ljubiteljev nogometa, smo se vsi skupaj strinjali, da 
je to pomemben mejnik v razvoju nogometa na Dobrni. 
Med najpomembnejše naloge smo si zastavili naslednje 
aktivnosti: udeleževanje v treh nogometnih ligah (med-
občinska Celjska zimska liga, medobčinska Konjiška liga 
ter medobčinska Velenjska liga), udeleževanje na nogo-
metnih turnirjih, organizacija nogometnih turnirjev, 12 ur 
nogometa, delo z mladimi ter organizacija tradicionalne 

Sprejeli smo tudi sklep, da članarina znaša 5 EUR. 
Po potrditvi programa dela za leto 2007 je sledilo poročilo 
komisije za ocenjevanje urejenega okolja in lepega cve-
tja, ki ugotavlja, da si krajani Dobrne vse bolj prizadevajo 
za lep izgled okolja, in s tem za prijetno bivanje domači-
nov in gostov.

Priznanja za urejeno okolje in lepo cvetje so prejeli:
- družina Kristan (Zavrh)
- družina Hrovat (Zavrh)
- družina Jakob-Brecl ( Zavrh)
- družina Plevnik (Klanc)
- družina Višner (Lokovina)
- družina Švent (Klanc)
- družina Kos (Dobrna)
- družina Stropnik (Brdce) 
- družina Horjak-Kravos
- družina Podpečan-Škoflek
- družina Špegel (Strmec nad Dobrno)

Posebna priznanja so prejeli:
- Gostilna Koren (Pristova)
- Družina Švab (Vrba)
- Družina Čerenak-Kumer (Parož)

Vsem dobitnikom priznanj še enkrat iskreno čestitamo, 
vsem pa želimo veliko dobre volje in iznajdljivosti pri ure-
janju okolja v letošnjem letu.

Za TD Dobrna: Predsednica Sonja Špegel

tekme Oženjeni  – Ledik.
Pri tem je treba poudariti, da smo pravkar zaključili med-
občinsko ligo malega nogometa v Celju, kjer je ekipa Risov 
Dobrna v 2. ligi osvojila odlično drugo mesto, ter se tako 
prebila v prvo ligo, ki jo sestavljajo najboljše ekipe iz tega 
dela Slovenije. Pri tem pa je treba omeniti tudi naše spon-
zorje, ki so izdatno pomagali k temu dosežku. Zahvala pri-
pada AIDI d.o.o., bifeju Fontana ter bifeju Hudičev Graben.
Radi bi še izkoristili možnost, da povabimo vse, ki bi kakor-
koli želeli pomagati k razvoju ter širitvi tega novega dru-
štva, da se včlanijo, in tako prispevajo svoj delež.

Lep športni pozdrav!
Predsednik ND Dobrna: 

Andrej Božnik

Organi Nogometnega društva Dobrna:
UPRAVNI ODBOR:
Andrej Božnik predsednik 
Miloš Mlinšek podpredsednik
Klemen Jevnišek tajnik
Jani Švent blagajnik
Jaroslav Tašler član
Martin Cvikl član
Klemen Kovačič član

NADZORNI ODBOR:
Bojan Napret
Milan Medved
Marjan Jeseničnik

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Viljem Dobovičnik
Mitja Rošer
Matej Krivec
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PROSLAVA OB DNEVU ŽENA

V četrtek, 8. marca 2007, smo v dvorani Zdraviliškega 
doma TERM Dobrna proslavili dan žena. V uvodnih bese-
dah je podpredsednik DU Dobrna in hkrati povezovalec 
prireditve, g. Anton DREV, spregovoril nekaj besed o na-
stanku in pomenu tega praznika, ki v največji meri izraža 
boj za pravice žensk in njihovo enakopravnost. Vzrok je 

v široko razširjenem kršenju člove-
kovih pravic žensk - tako političnih 
kot tudi ekonomskih in socialnih, 
do katerega prihaja domala v vseh 
delih sveta.
V pestrem in prijetnem kulturnem 
programu so sodelovali: otroci iz 
vrtca in učenci Osnovne šole Do-
brna, (trio in folklorna skupina); na 
citre je zaigral 2 pesmi AndraŽ GAL; 
moški pevski zbor pri DU Dobrna 
in harmonikar Vlado MEŠL.
Vse žene so bile deležne manjše 
pozornosti, saj so jim člani moške-
ga pevskega zbora ob zaključku 
prireditve izročili nageljne.

Vsem nastopajočim, gostiteljem in 
organizatorjem prireditve se je za 
sodelovanje na prireditvi  iskreno 
zahvalil povezovalec prireditve.

Po proslavi je sledila zakuska z družabnim srečanjem, za-
bavo in plesom, na katerem nas je zabaval  DUO JASA. 

Tajnik DU Dobrna:
Stanislav PEČNIK

Obvestilo upokojencem 

Pri Založbi Maks Viktor je prvič izšel priročnik za upokojensko populacijo z naslovom PRAKTIČNI VODNIK ZA 
UPOKOJENCE, ki na prijazen in poljuden način obravnava vse vidike upokojenskega življenja: upokojenske poli-
tike, statistične preglede, pokojnine, bolezni, zdravstveno in socialno varstvo, izobraževanje v tretjem življenskem 
obdobju, turize, hobije, rekreacijo. V 64 poglavjih na 350 straneh vam 38 strokovnjakov podaja strokovne in kori-
stne informacije za upokojensko populacijo, del priročnika pa je zasnovan kot pregled turističnih destinacij širom 
Slovenije.

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE 
CELJE DOBRNA ŠTORE VOJNIK
Pred  šestimi leti se je v Celju ustanovilo Društvo pode-
želske mladine Celje Dobrna Štore Vojnik, kjer so se zbrali 
mladi iz sedaj štirih sosednjih občin, ki jim je bila skupna 
volja do ustvarjanja na področju dogodkov, druženja in 
sodelovanja pri ohranjanju zdravega podeželja.
Danes nas društvo šteje okoli 70 članov! Z Dobrne se za-
dnja leta povečuje poznavanje, in s tem tudi številka čla-
nov (10). Starost članov je od 15 pa do 30 let. Povezani 
smo v Zvezo slovenske podeželske mladine, ki šteje čez 
3000 članov  iz 54 društev po Sloveniji.
Zveza slovenske podeželske mladine združuje vse mlade 
s podeželja, tako tiste iz kmečkih družin, kot tiste, ki s po-
deželjem oz. kmetijstvom nimajo neposredne povezave. 

V društvih se učijo medsebojnega sodelovanja in dopol-
njevanja ter s tem bogatejšega življenja na podeželju. 
Skupaj se učimo izražati naša mnenja in aktivno sodelo-
vati v družbi
Naloga naše organizacije je, da povezuje društva in lahko 
rečemo, da se je v tem obdobju pobratilo kar nekaj dru-
štev. S tem ko se obiskujejo, spoznajo pokrajino in navade 
okolja, iz katerega prihaja pobrateno društvo. Sklepajo se 
nova prijateljstva. Kar nekaj parov, ki so se spoznali na ak-
tivnostih podeželske mladine, je že poročenih. 
Vsaka aktivnost sicer zahteva nekaj vloženega truda, a na 
drugi strani vrne veselje nad doseženim, in to pretehta. 
Vsi mladi, ki še niste vključeni in bi bili radi aktivni, poza-
nimajte se in se včlanite. Ne zamudite nobene priložnosti 
za druženje s svojimi vrstniki. 
Zveza slovenske podeželske mladine vsako leto organi-
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zira ali soorganizira več državnih projektov: državni kviz 
Mladi in kmetijstvo, državne kmečke igre, izbor Naj go-
spodarice oz. gospodarja leta ter srečanje društev pode-
želske mladine s športnimi igrami. Vse aktivnosti privabijo 
veliko število mladih obiskovalcev iz vse Slovenije.
Na leto organiziramo več okroglih miz na temo aktualne 
mladinsko-kmetijske problematike. Za naše člane pripra-
vljamo seminarje na različne teme, ki pomagajo mladim s 
podeželja, da se vključijo v družabno življenje. Naši člani 
lahko svoje delo, aktivnosti in lokalne znamenitosti po-
kažejo tudi v okviru Kmetijsko–živilskega sejma v Gornji 
Radgoni, kjer smo redni gostje.

Vse o ZSPM  na www.zveza-zspm.si.

Jože Verdel ml.Izsek iz lanskih kmečkih igrah, ki so bile v Semiču

Življenja že dolgo ne poznamo kot reke, ki se trudno vije 
po polju ter lesketa v soncu. Njen tok je postal hiter, poln 
brzic, ki nam pretresajo naš vsakdan.  Življenje kot deroča 
reka nam krade trenutke, ob katerih bi svojih bližnjih ne 
jemali kot samoumevno dejstvo, temveč bi se z njimi po-
veselili in se spomnili, koliko nam pomeni, da jih imamo 
v bližini. Tako me je 18. januarja prevzel občutek, da nam 
je za trenutek uspelo zajeziti naše deroče reke. Praznovali 
smo namreč 80 let rojstva naše mame, babice ter praba-
bice, Angele Mešl. Uživali smo ob zvokih glasbe skupine 
Tramontana iz Portoroža, v kateri prepeva vnukinja Barba-
ra. Tudi sin Vlado je prijel v roke svojo harmoniko in mami 
Angeli zapel pesem Mamica moja. Vnukinja Sara je pov-
zela v obliki pesnitve mamin življenjepis, vsi prisotni pa 
smo skupaj zapeli veliko lepih slovenskih pesmi. Nato je 

PRAZNOVANJE 80. LETNICE ANGELE MEŠL
sledilo še veliko presenečenj, ki 
smo jih pripravili za našo mamo 
Angelo. Tisti dan smo pustili 
skrbi ob strani in se ob prazno-
vanju rojstnega dne spomnili 
vseh lepih in tistih bolj grenkih 
trenutkov, ki smo jih preživeli 
skupaj. Zagotovo je tako kot v 
meni, tudi v drugih prevladoval 
občutek hvaležnosti. Tako lah-
ko samo še enkrat, tebi draga 
mama,  izrečem zahvalo v ime-
nu vseh. Vse najboljše! 

Gregor Žerjav

REBEKA JE IZBRALA DOBRNO 

Tako je, na Dobrni smo v hitrem in hkrati zelo veselem 
decembru gostili Rebeko Dremelj in njeno nagrajenko. V 
sodelovanju z zelo branim slovenskim medijem je Rebeka 
organizirala nagradno igro Dan z Rebeko. Odločila se je, 
da se bo razvajala v Termah Dobrna z nekom, ki je v letu 
2006 doživel nekaj slabega. In tako je Suzana, ki je bila iz-
brana, spoznala Rebeko in Dobrno. Prvi stisk roke, nasme-
hi z vseh koncev, znak zadovoljstva; moram priznati, da 
sta mi bili takoj všeč. Nekaj pa je le bilo na Suzani, kar me 
je pritegnilo. Izkazovala je namreč nekakšno veliko voljo 
do življenja, in to takšno, ki žari iz ljudi, ko izkusijo grenko 
življenjsko preizkušnjo. Morala sem jo bolje spoznati. 
Suzana, stara malo čez 30 let in mamica dveh otrok, se 

Mama Angela Mešl s svojimi vnuki in dvema pravnukoma.
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iz preteklega leta spominja mnogo več slabih trenutkov 
kot dobrih. Na začetku lanskega leta so ji postavili težko 
sprejemljivo diagnozo: RAK NA DOJKI. In tako se je začela 
zgodba, ki jo je opisala v svojem pismu Rebeki in na pod-
lagi tega bila izbrana nagrajenka. Po preživetem šoku se 
je postavila v bran bolezni in takoj začela z zdravljenjem 
v obliki kemoterapij in nato je sledila še operacija. Potem 
zopet kemoterapije, ki jih je proti koncu že zelo težko pre-
našala. Sedaj prejema najnovejše biološko zdravilo. Po-
sledica kemoterapij je tudi izguba njenih lepih las, ki jih 
je morala nadomestiti z lasuljo. Kljub temu je žarela kot 
sončni žarek v tej topli zimi. 
Bila je v Termah Dobrna z Rebeko Dremelj. Ko se je zjutraj 
prebudila v hotelski sobi in se zavedla kje je, jo je pred 
vrati že pozdravila prijazna natakarica, ki ji je postregla z 
zajtrkom. Tega so bili deležni tudi Rebeka in njuni spre-
mljevalci. Dami sta zdravo pozajtrkovali, nato pa se je za-
nju začel dan sproščanja in prepuščanja vplivom pozitiv-
ne energije v Dobrni. Doživeli sta mavrično Deželo savn 
in edinstveno Kleopatrino kopel ter okusili čokoladno 
masažo v lepotnem centru Hiša na travniku. Uživanje ju 
je utrudilo in izčrpalo, odlična hrana pa jima je povrni-
la energijo. Ob zaključku Dneva z Rebeko smo kramljali 
v kavarni hotela Vita. Suzana je navdušena potrdila svoj  
prihod v naše zdravilišče na zdravljenje, kajti v Termah 
Dobrna izvajamo rehabilitacijo po operativnem posegu 
na dojkah že dolga desetletja. Pri nas stavimo predvsem 
na naravne faktorje: čisto in neokrnjeno naravno okolje, 
termalno vodo, terapijo z zelišči, limfno drenažo in spro-
stitvene tehnike, seveda poleg dopolnilnih aparaturnih 
terapij.
Rebeka, ki je s svojim zdravjem zaenkrat zadovoljna, si za-
radi polnega urnika le stežka privošči proste trenutke za 

ESTETSKA MEDICINA
V TERMAH DOBRNA

»Tempus fugit« ali »Čas 
teče« so se zavedali že sta-
ri Rimljani. Še toliko bolj se 
nam danes zdi, da čas teče 
hitro, pogosto skoraj pre-
hitro. S časom pa se doga-
jajo spremembe, tudi spre-
membe našega zunanjega 
videza. Časa žal ne moremo 
zaustaviti, lahko pa danda-
nes znake staranja omilimo 
ali začasno odpravimo. Za-
vedati se moramo, da sta 
osnovi dobrega izgleda v 
kateremkoli življenjskem 

obdobju dobro zdravje in dobro počutje. Zanju skrbimo z 
zdravim načinom življenja, ki nam je v zadovoljstvo.
Estetska medicina je veja medicine, ki ljudem pomaga do 

izboljšanja zunanjega videza in odpravlja prve znake sta-
ranja na neagresiven način. Ukvarja se tako s spremem-
bami na obrazu kot na telesu. S postopki estetske medici-
ne lahko potrebo po estetski operaciji pogosto preložimo 
za nekaj časa v prihodnost. S posegi estetske medicine 
dosežemo izboljšan tonus kože obraza, vratu in dekolteja, 
na različne načine lahko odpravljamo gube. Odpravljamo 
prekomerno ali motečo poraščenost po obrazu ali drugod 
po telesu, neenakomernosti v pigmentaciji kože in razšir-
jene žilice na obrazu. Z različnimi tehnikami odpravljamo 
celulit in nakopičeno lokalizirano maščobo na raznih delih 
telesa. Za razliko od estetske kirurgije pri posegih estetske 
medicine ni potrebna splošna anestezija. Pri nekaterih 
posegih je potrebna lokalna anestezija, večina posegov 
pa je neboleča in anestezija sploh ni potrebna. Po veči-
ni posegov estetske medicine tudi ni potrebno računati 
s časom za okrevanje po posegih, kot je to potrebno po 
operacijah. Večinoma se že isti dan lahko vrnete k vsem 
svojim dnevnim aktivnostim. Velja celo, da so to posegi, ki 
jih lahko opravite v času opoldanskega odmora za kosilo. 
Rezultati postopkov estetske medicine so večinoma za-
časni, za vzdrževanje doseženega učinka jih je potrebno 

Ga. Vidmar Jerneja

svoje razvajanje, a po tokratni izkušnji ji bo to le prišlo v 
navado. O nečem pa smo se vsi strinjali: zdravje, dokler ga 
imamo, premalo cenimo.  

TERME DOBRNA
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ponavljati vsakih nekaj mesecev ali enkrat letno. Kar se 
tiče najprimernejšega časa, kdaj začeti s posegi estetske 
medicine, velja, da nikoli ni prepozno, trenutno stanje se 
vedno da izboljšati. Jasno pa je, da so rezultati boljši, če s 
postopki začnemo dovolj zgodaj, takrat, ko ima koža še 
dovolj obnovitvenega potenciala. 
Dejavnost estetske medicine v Termah Dobrna je v tesni 
povezavi z masažno lepotnim centrom Term Dobrna, ki se 
imenuje Hiša na travniku. Z ustrezno profesionalno koz-
metično obravnavo najprej pripravimo kožo na posege 
estetske medicine. Na ta način imamo pripravljeno dobro 
osnovo in potem so estetsko-medicinski posegi kot pika 
na »I« za dober končni rezultat. Ravno tako je pomembna 
redna kvalitetna nega kože tudi po posegih estetske me-
dicine, da dobljeni rezultat ohranjamo čim dlje.
V Termah Dobrna v sodelovanju s Kirurgijo Vidmar (asist. 
mag. Jerneja Vidmar, dr. med.) pristopamo k vsaki paci-
entki celostno in individualno. Najprej prisluhnemo nje-
nim željam, analiziramo trenutno stanje, svetujemo po-
trebne postopke kozmetične nege in estetske medicine. 
Svetujemo tudi glede sprememb življenjskih navad in 
razvad. Nato naredimo načrt potrebnih posegov. Pri tem 
načrtujemo tudi, v kakšnem zaporedju in v kakšnih ča-
sovnih razmikih bodo posegi izvedeni, da bomo rezultate 

čim prej dosegli in da bo končni rezultat čim boljši. Na tej 
točki je pomembno koordinirano delovanje s kozmetično 
Hišo na travniku. Pacientka se teden ali dva tedna po po-
segu vrne na kontrolni pregled. Takrat ocenimo rezultat 
in po potrebi napravimo še manjše korekcije (npr. korek-
cije simetrije).
V okviru estetske medicine v Termah Dobrna trenutno 
opravljamo preglede in posvete ter različne posege za 
odpravljanje gub na obrazu (z vbrizganjem Botulinum 
toksina za gube zgornjega dela obraza in z vbrizganjem 
polnil za gube spodnjega dela obraza). Odstranjujemo 
tudi benigne kožne spremembe (bradavice, papilomi, 
dermatofibromi, seboroične keratoze), prekomerno po-
raščenost in razširjene žilice na obrazu z radiofrekvenco. 
Prekomerno lokalizirano potenje dlani in pazduh odpra-
vljamo z vbrizganjem Botulinum toksina v kožo na tistem 
mestu, kjer je prisotno prekomerno potenje. 
Estetsko medicino izvajamo v medicinskem centru Term 
Dobrna vsak četrtek od 16. do 19.ure. Informacije in na-
ročila sprejemamo v masažno-lepotnem centru »Hiša na 
travniku«.

TERME DOBRNA

UVODNI POZDRAV NOVEGA 
PREDSEDNIKA

Počasi se spet prebuja-
mo iz zimskega spanja, 
čeprav nam letos narava 
ni postregla s pravim 
zimskim počitkom. 
Tako je že v zgodnjem 
času novega leta v Mla-
dinskem klubu Dobrna 
(v nadaljevanju MKD) 
zavel svež pomladni vet-
er, ki je s seboj prinesel 
novo vodstvo ter s tem 
nove ideje in izzive. 

Kot se za mladinski klub spodobi, se bo dosedanja eki-
pa okrepila z mladimi perspektivnimi člani, ki bodo 
ob pomoči izkušenejših vrstnikov, ki že nekaj let kroj-
ijo dogodke, povezane z mladinskim klubom, delovali 
v interesu kluba in vseh mladih Dobrnčanov. MKD 
se je v preteklih letih povzpel na zelo visok položaj, 
ki ga na Dobrni ne doseže dosti organiziranih klubov 
ali društev. Da pa bi delovanje kluba še izboljšali, 
potrebujemo svoje prostore, kjer bi lahko razvijali in 

uresničevali svoje ideje. S tem razlogom smo se ned-
olgo nazaj odpravili do župana Občine Dobrna, ki 
je pozorno prisluhnil našemu problemu in ponudil 
možno kratkoročno rešitev. V letošnjem letu nas 
čaka dosti projektov: tako tistih že uveljavljenih kot 
tudi tistih, ki se bodo na novo razvili iz odličnih idej. 
Zato nas naslednje mesece ne bo obdajala pomladan-
ska utrujenost, ampak nam bo toplina sonca zavihala 
rokave in zbistrila glave. 
Tako za konec pozivam vse, ki  želite sodelovati in ust-
varjati v prijetni družbi mladih somišljenikov ter na 
ta način uresničevati ideje, da se nam pridružite, kajti 
vsakega novega člana bomo zelo veseli.

Lep mladinsko-pomladni pozdrav!

Predsednik MKD:
Rok Žerjav
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KOŠARKARSKI ZAKLJUČEK
SEZONE 2006

Košarkarji MKD-ja smo se odločili, da bomo sezono za-
ključili na zabavnejši način, in tako smo organizirali tek-
mo kar v sosednjem kraju, Vinski Gori. Žal nam turnirja ni 
uspelo izpeljati v domačem kraju, saj nam je bila uporaba 
telovadnice OŠ Dobrna onemogočena. Kljub temu smo 
se srečali v soboto, 16. decembra 2006. 
Odigrali smo triurno tekmo, v kateri smo bili enakovreden 
nasprotnik drug drugemu. Na obeh straneh je bilo veliko 
razigranih igralcev, tako da je bila prikazana zelo dinamič-
na košarka. Tekma se je končala z manjšo razliko v prid 
MKD-ja. Po koncu tekme so se igralci med seboj pomerili 
še v metanju prostih metov, kjer je po dolgih izenačenih 
bojih zmagal igralec Vinske Gore. Veseli in zadovoljni smo 
se zabavali še dolgo v noč. Tekma je bila res dobro organi-
zirana, saj je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. 
Takih srečanj si želimo tudi v prihodnje, z veliko željo na 
domačem terenu, saj nam je dogodek vsem ostal v lepem 
spominu.

Športni pozdrav,
Tadej Vogrin

MOTIVACIJA BREZ SNEGA

Pravijo, da nam narava vrača za vso našo nepremišljeno in 
neprimerno ravnanje z njo, ko vsakodnevno ogrožamo in 
onesnažujemo svoj lastni življenjski prostor – Zemljo. 
Te strahotne posledice, spremembe klimatskih razmer, 
smo opazili tudi mi, ko smo se že tretje leto zapored v 
januarju odpravili na Veliko Planino. Namesto v soncu se 
svetlikajoče beline snega smo bili priča zeleni pokrajini 
sredi zime. Žal je tako, ampak nas to ni zmotilo pri osnov-
nem namenu tega tridnevnega izleta, in to je motivacija 
za nove izzive ter podvige kluba v letu 2007.
V polni zasedbi smo se namestili v dveh planšarskih ko-
čah v neposredni bližini smučišča, ki pa na žalost zaradi 
zelenih površin ni bilo primerno za smuko. Svojo energi-
jo smo tako potrošili z daljšimi sprehodi po Veliki in Mali 
Planini, kjer zagretih pohodnikov ni manjkalo. Ker nam še 
vedno ni zmanjkalo energije, smo ob večerih vso svojo 

domišljijo in misli usmerili v kovanje novih idej ter načr-
tov za njihovo izvedbo. Moram priznati, da je Velika Plani-
na, kot vsako leto, zelo ploden kraj za rojstvo zanimivih in 
v veliki meri tekom leta tudi uresničenih projektov. Verje-
tno tudi sprememba okolja blagodejno in koristno vpliva 
na naše kreativne sposobnosti.
Tradicijo bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje, saj se 
interes za malce drugačne, v naravo odmaknjene, moti-
vacijske delavnice povečuje iz leta v leto. 

Špela Pavlin

TEČAJ IZ OSNOV DIGITALNEGA 
FOTOGRAFIRANJA

V soboto, 20. 1. , nedeljo, 21. 1., in soboto, 27. 1. 2007, 
je Mladinski klub Dobrna organiziral tečaj iz osnov digi-
talnega fotografiranja. Tečaj je obsegal 9 ur predavanj. 
Predavatelji so bili člani Foto kluba Kamnik, vsi s častnim 
fotografskim nazivom, ki ga dodeli Fotografska zveza Slo-
venije.
Predavanja so obsegala pregled zgodovine fotografiranja 
in pomembnejših predstavnikov, kjer smo izvedeli, da se 
je razvoj digitalne fotografije pričel v sredini šestdesetih 
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let z raziskovanjem vesolja in možnostjo pošiljanja digi-
talnih signalov kot podatkov na Zemljo. Tako se je skozi 
čas digitalna fotografija vedno bolj dopolnjevala in leta 
2001 so digitalne kamere postale cenovno dostopnejše 
širši javnosti ter tako pričele odvzemati prostor klasičnim 
kameram na prodajnih policah. Izvedeli smo dosti nove-
ga o kompoziciji, ki je eden najspornejših in najbolj ne-
določljivih delov fotografske teorije, splošno pa pomeni 
smiselno sestavljanje v celoto, ki naj bi vnesla red in okre-
pila vsebino. Predavanja so vsebovala tudi nekaj zanimi-
vosti o kreativni fotografiji, digitalni temnici, programih 

za obdelavo in shranjevanju fotografij. Na koncu je sledil 
še najzanimivejši praktični del na računalnikih, kjer smo 
obdelovali fotografije in spoznali osnove fotomontaže.
Tečaj je bil nadvse zanimiv in poučen. Smola za tiste, ki se 
ga niso mogli udeležiti, saj vemo, da je človek že v praz-
godovini opazoval in si vtisnil v spomin, kar ga je najbolj 
navdihovalo. Morda smo se mi naučili, kako te spomine 
čimbolj kvalitetno spraviti na fotografijo.

Brigita Rebernik

Kot vsako leto je bilo potrebno tudi 
letos izpeljati občni zbor, ki predsta-
vlja eno izmed uradnih zadev delo-
vanja našega kluba. Izvedli smo ga 
v soboto, 10. 2. 2007, v prostorih ga-
silskega doma na Dobrni. Predstavili 
smo poročila uresničenih projektov 
preteklega leta in začrtali nove cilje 
za prihajajoče obdobje. Najpomemb-
nejši del pa so, po dvoletnem aktiv-
nem delovanju kluba pod vodstvom 
predsednika Jerneja Škofleka, pred-
stavljale volitve novega vodstva.
Sklepčnost občnega zbora je bila za-
dovoljiva, saj smo poleg naših članov 

vitvijo vizije kluba za prihodnje ob-
dobje ter že tradicionalnim načrtom 
dodali nekaj novih in svežih idej.
Uradni del smo zaključili z zakusko, 
kjer smo vsi skupaj nazdravili novim 
izzivom ter med seboj izmenjali izku-
šnje in ideje, ki nam bodo prišle prav 
v bodočem delovanju našega kluba.

Špela Pavlin

3. OBČNI ZBOR MLADINSKEGA KLUBA DOBRNA

med občinstvom zasledili tudi nekaj 
povabljenih gostov. Zbor se je začel 
s predstavitvijo poročil posameznih 
sekcij za leto 2006, kar smo popestri-
li s fotografijami minulih dogodkov. 
Osrednji del so predstavljale volitve, 
na katerih smo skupno in enotno 
izglasovali ter na mesto predsedni-
ka postavili Roka Žerjava, mesto 
podpredsednice pa je zasedla moja 
malenkost. Nadzorno in disciplinsko 
komisijo je zapolnilo kar nekaj aktiv-
nih članov. Ker pa naš klub nikoli ne 
počiva, smo kot novo vodstvo začeli 
izvrševati svoje poslanstvo s predsta-
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PUSTNA POVORKA

Praznično leto Slovencev je izredno bogato in raznoliko. 
Veliko dediščine se je ohranilo v okviru najrazličnejših 
množičnih (turističnih) prireditev.
V pustnem času pokaže slovensko podeželje vrsto šem-
skih skupin in posameznih likov, ki so ali zelo tradicional-
ni ali pa se navezujejo na trenutno politično stanje naše 
države.

Kot že preteklo leto, smo se tudi letos mladi MKD-jevci 
odločili sodelovati na naši, daleč naokrog znani, prireditvi 
Pokop pusta, ki se je odvijala v središču Dobrne. Po naši 
stari navadi smo se skoraj prepozno odločili oz. začeli z 
delom, vendar nam je kljub vsem nevšečnostim uspelo 
dokončati našo zamisel.
Začnimo vendar na začetku. V sredo, en teden pred para-
do, smo se sestali, da bi se dogovorili, kako in kaj. Sprva 
smo bili skoraj brez idej, vendar nas je kaj kmalu navdih-
nila naša muza ustvarjalnosti (beri: Gorazd Špegel). S sku-

pnimi močni smo končno oblikovali zamisel: Rent a kadil-
nica! Načrt je bil sledeč: potrebujemo avto in prikolico, ki 
ju bomo spremenili v pravo razkošno sobo za kadilce, ki 
jo bomo dajali v najem, ker se v bližnji prihodnosti naj ne 
bi več kadilo na javnih mestih. Kljub temu, da v aktivni 
skupini, ki je sodelovala na pustni povorki, ni niti enega 
kadilca, smo želeli prikazati možno uspešno tržno nišo, ki 
bo zelo uspešna z uvedbo tega težko pričakovanega za-
kona. Šestnajst pridnih parov rok se nas je zbralo na kupu 
in kaj hitro smo z delom zaključili.

V sredo, na dan parade, smo še sebe malo okrasili in brez 
kakršnihkoli večjih pričakovanj nastopili. Konkurenca je 
bila velika. Na naše presenečenje pa smo si priborili odlič-
no drugo mesto ter lepe nagrade.

Tea Kasnik

OBVESTILA ZA ČLANE

Vsi, ki se želite včlaniti v Mladinski klub Dobrna, nam pišite na elektronski naslov: mk.dobrna@gmail.com, mi pa 
vam bomo poslali prijavnico, ki jo boste izpolnili in oddali. Članarine ni!

Prav tako prosim vse člane Mladinskega kluba Dobrna, ki se vam je od časa vpisa v klub spremenil kakršenkoli 
osebni podatek (e-mail naslov), da nam to sporočite po elektronski pošti, mk.dobrna@gmail.com, saj vas bomo le 
tako lahko še naprej obveščali o aktualnih dogodkih v klubu. 

NOVO!  NOVO!  NOVO!

Obiščite naš čisto nov FORUM na linku: www.mk.dobrna.si/forum ter podajte svoje mnenje o klubu, debatirajte o 
zanimivih temah in se enostavno družite z nami tudi na virtualni ravni! 
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ŠOLSKI KOTIČEK

NOVOLETNA RAZSTAVA
V HOTELU VITA

Lepe in spodbudne besede v knjigi vtisov so nas spodbu-
dile, da smo tudi letos na začetku šolskega leta načrtovali 
novoletno razstavo v hotelu Vita. Tako so izdelki učencev 
OŠ Dobrna popestrili praznični december. Tudi osebje v 
hotelu nas je s to pobudo z veseljem sprejelo. Izdelki so 
nastajali v novoletni delavnici 20. 11. 2006 in med samim 
šolskim delom. Razstava se je postavila 4. 12. 2006 ob 
pomoči učiteljic razredne stopnje in krasila hotel vse tja 
do Svetih treh kraljev. Če nam letošnja zima ni postregla 
s čari svoje zimske beline, smo za zimsko veselje v risbi 
in sliki ter z različnimi izdelkih poskrbeli mi. Branje knjige 
vtisov nam je tudi letos vlilo veselje za nadaljnje delo.
Hvala tudi ge. Heleni Podgoršek, animatorki hotela Vita, 
ki nas z izdelki za razstavo vedno sprejme z odprtimi ro-
kami.

Zapisala: Silva Pintar

ŠPORTNI DAN

Prvi, drugi in tretji razred smo si praznični december po-
pestrili še s športnim dnem. Športni dan je bil 22. 12. 2006 
na temo tekmovalne igre. Vseboval je igro med dvema 
ognjema, poligon, tekmovanje v športnih igrah, zaključili 
pa smo s šaljivimi športnimi igrami. Dan je bil zelo zani-
miv, v tekmovalnem duhu z geslom »Ni važno zmagovati, 
važno je sodelovati«. Otroke smo razdelile v skupine in 
vsaka skupina je dobila svoje ime z maskoto (Jelenčki, Li-
sice, Medvedi, Zajčki, Veverice, Šoje). V takšnih skupinah 
so tekmovali v vseh zgoraj naštetih igrah. Med samim 
tekmovanjem smo sproti seštevali točke in na koncu raz-
glasili zmagovalce ter ostala mesta. Za vsako osvojeno 
mesto so otroci dobili zaslužene diplome. 

Zapisala: Silva Pintar

Učenci OŠ Dobrna so tudi letos v prednovoletnem času 
razstavljali izdelke v avli hotela Vita.

Kako pa so to doživeli otroci?

Bližal se je športni dan in jaz sem se ga zelo veselil. Konč-
no je prišel ta dan! V telovadnici so nas učiteljice razdelile 
v skupine. Začelo se je tekmovanje v poligonu, igra med 
dvema ognjema in zabavne igre. Na koncu tekmovanja 
smo dobili priznanja. Ko sem dobil priznanje za osvojeno 
5. mesto, sem bil zelo vesel. Po končanem športnem dne-
vu, igrah in veselju sem se utrujen odpravil domov.

Žan Farkaš, 3. r.

Bilo mi je zelo všeč. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se raz-
delili v skupine. Imenovale so se: Zajci, Jeleni, Šoje, Med-
vedi, Lisice in Veverice. Od vseh iger so mi bile najbolj všeč 
igre z žogo, igra med dvema ognjema in poligon. Zelo 
sem bila vesela, ker je naša skupina zmagala. Dobili smo 
priznanja za osvojeno 1. mesto. Imeli smo največ točk.

Katja Žerjav, 3. r.
Na športnem dnevu so učenci 1., 2. in 3. razreda tekmovali 
v igri med dvema ognjema, pomerili so se v poligonu in v 
različnih športnih igrah ter druženje zaključili s šaljivimi 
športnimi igrami. Vsak učenec je dobil priznanje.

Utrinek s športnega dneva učencev 1., 2. in 3. razreda
OŠ Dobrna.
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Na športnem dnevu so mi bile najbolj všeč maskote. Ko 
sem gledala nekatere maskote, mi je šlo na smeh. Mislila 
sem, da bodo zmagali Jeleni – zaradi spoštovanja. A so 
zmagale Šoje. Na športnem dnevu sem se zabavala.

Hana Brecl, 3. r.

V petek, pred počitnicami, smo imeli športne igre. Razde-
lili smo se v skupine. Skupine so tekmovale med seboj v 
različnih igrah. Bilo mi je zelo lepo, saj smo se tudi zabava-
li. Konec pa je bil najlepši, ker je moja skupina zmagala.

Tine Višner, 3. r.

Bilo je zanimivo.
Vesel sem bil, ker smo bili drugi. 
Igre so bile zelo lahke.
Všeč mi je bil poligon.

Gašper Cvikl, 3. r.
Mentorica: Darinka Stagoj

UČENCI OTROŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA OŠ DOBRNA ZAPELI Z 
ANSAMBLOM MODRIJANI

V nedeljo, 17. decembra 2006, so imeli Modrijani v prosto-
rih osnovne šole na Frankolovem promocijo nove male 
plošče Božič z Modrijani. V goste so bili vabljeni Ansambel 
Braneta Klavžarja, Ansambel Pogum, Okrogli muzikantje, 
Oktet  »In Spiritus«, Kvartet Svit in Otroški pevski zbor OŠ 
Dobrna pod vodstvom zborovodkinje, ge. Darinke Stagoj. 
Program je s svojim žametnim glasom povezoval Janez 
Dolinar ob spremljavi nežnih zvokov citrarke  Marine. 
Uradni začetek je bil napovedan za 17. uro, naš zbor pa je 
bil tam že prej, saj smo imeli postavitveno vajo na odru. 
Ker je bila naša točka šele na koncu programa, smo imeli 
še veliko časa. Medtem ko so se na odru odvijali nasto-
pi, smo nekajkrat ponovili pesem Sveta noč, blažena noč. 
Potem smo si krajšali čas ob risanki, organizatorji pa so 
poskrbeli tudi, da naša grla niso trpela žeje. Večkrat smo 
slišali navdušen aplavz, saj je bila dvorana polna do za-
dnjega kotička. Ob tej priložnosti so bili Modrijani nagra-
jeni z  zlato ploščo za zgoščenko Božič z Modrijani.
Ko je napočil naš trenutek, smo prišli na oder. Betlehem-
ske lučke je držala
prva vrsta in obe stranski vrsti. Zapeli smo skupaj z Modri-
jani, nežno, z občutkom, in navdušili občinstvo. Ljudje so 
odhajali nasmejani, zadovoljnih obrazov, mi pa smo dobi-
li drobna, prisrčna darila. 
Preživeli smo lep večer in nepozabne trenutke, ki so na-
znanjali božični čas. Želimo si, da bi
ostali še dolgo v spominu.

Tjaša Žerjav, 4. r. osemletke 
Mentorica: Darinka Stagoj

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
(Učenci 5. razreda osemletke, Lukov dom na Kopah, pet dni)

8. januarja 2007 smo se petošolci odpravili s kombijem 
proti Pohorju. Naš cilj je bil Lukov dom na Kopah, kjer smo 
imeli zimsko šolo v naravi.

Zelo smo se veselili, da bomo videli sneg, saj ga pri nas v 
dolini še ni bilo. Pričakovanj je bilo veliko. Ko smo prispeli, 
smo prtljago odnesli v sobe in se preoblekli v smučarsko 
opremo. Spremljevalci so ocenili naše smučanje, nato pa 
so nas razdelili v dve skupini. Tistim, ki še nismo nikoli 
smučali, so pokazali osnove smučanja, nas naučili vožnje 
z vlečnico in nas seznanili s pravili smučanja. Iz dneva v 
dan smo v smučanju napredovali.
Vsak dan je bil nekaj posebnega, pa čeprav je bilo bolj 
malo snega. Imeli smo tudi pouk, da nam kakšna snov 
ne bi pobegnila. Ob večerih smo imeli druženje in razne 
igre. 

Naši spremljevalci, g. Zdravko Cestar, g. Tomaž Dečman, 
g. Marko Šteger in ga. Irena Delčnjak Smrečnik, so skr-
beli, da je vse potekalo po programu, tako smučanje kot 
tudi ostale dejavnosti: planinski pohod do Partizanskega 

Skupina učencev 5. razreda v zimski šoli v naravi, na Kopah.

V zimski šoli smo imeli tudi pravo tekmo in po tekmi je 
sledilo – fotografiranje.

ŠOLSKI KOTIČEK
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doma, pouk, raziskovanje okolja, kulturno-zabavne de-
javnosti itd.
Teden je kar prehitro minil; malo utrujeni, pa vendar vese-
li, smo se s priznanji vrnili domov. Vsi smo si želeli veliko 
snega. Tako bi lahko čimprej preizkusili in pokazali, kar 
smo se naučili.

Patricia Povšnar, 5. r. osemletke
Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik

In zdaj še zimska šola v anketi

Kaj nam je bilo najbolj všeč?
-	 to, da sem se naučil smučati; sam bi se težje,
-	 zabavni večer,
-	 smučanje na zahtevnejši progi,
-	 tekmovanje,
-	 počitki v sobah.

Kaj je bilo najbolj poučno?
-	 pouk o Pohorju,
-	 10 pravil za varnejše smučanje,
-	 ko smo nabirali lišaje,
-	 razgled s Pohorja,
-	 razredna ura,
-	 da smo se naučili pravilno smučati.

Kaj bi rad čimprej pozabil (ali kaj ti ni bilo všeč)?
-	 da nismo deskali,
-	 pouk, 
-	 padec z vlečnice,
-	 nošenje smučarske opreme od Lukovega doma do 

smučišča,
-	 planinski pohod.

Učenci 5. razreda osemletke

Zimska šola v naravi

Na naši šoli vsako leto je tako,
da petošolci v zimsko šolo pojdejo.
Tudi letos smo jo komaj dočakali,
da s smučmi končno smo na Kope se podali.

Ker zima nas ni s snegom obdarila,
bila tudi na Kopah bolj pomladna je idila.
Za nas pa najbolj važno je bilo le to,
da na smučišču smučali smo lahko.

Vsak dan so namreč poskrbeli,
da na progah dosti snega smo imeli.
Po strminah smo pridno se smučati učili
in pri tem veliko energije izgubili. 

Zdaj se zimska šola je končala,
nam vsem je poleg smučarskega tudi druga znanja dala.
Naši spremljevalci pa so se zelo trudili,
da celi in zdravi smo v petek se domov vrnili.

Nejc Javornik, 5. r. osemletke

PALČKI, KI REŠUJEJO ŽIVLJENJA

Pripovedka govori, da so pred davnimi časi tukaj na Ko-
pah živeli palčki. Če si kje padel ali je bilo nevarno, si mo-
ral samo reči: »Palček, pomagaj mi!« Takrat je prišel palček 
in je s svojo močjo pomagal ljudem. Ampak čas beži in 
ljudje so prenehali verjeti v palčke. Palčki so bili sicer zelo 
žalostni, saj so izgubili službo, ampak vseeno so upali, da 
bo kdo izrekel tri besede: »Palček, pomagaj mi!«  

Nekega dne pa se je na Kopah, v koči Lukov dom, naseli-
la za en teden mala družinica. V njej so bili oče Zdravko, 
mama Špelca in sinček Luka. Luka je bil prvič na smučišču 
in ga je bilo strah, saj je bil star samo sedem let. Ko mu 
je očka Zdravko pripovedoval pravljice o palčkih, mu je 

Utrinek s tekme v zimski šoli v naravi.

Podelitev priznanj v zimski šoli v naravi.

ŠOLSKI KOTIČEK
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Luka iskreno verjel. Ravno takrat, ko je očka pripovedoval 
Luki pravljico, pa so se palčki pogovarjali v skriti jami na 
Kopah. Palček – poglavar je imel dolg govor: »Moji dragi 
palčki! Že dolgo let ni bilo nobenega človeka, ki bi izrekel 
tri najpomembnejše besede: Palček pomagaj mi! Že vrsto 
let nas ni nihče poklical. Najbolje bi bilo, da bi odšli, na 
primer na Roglo. Ja, tja bi se preselili.« »Ne, to ni dobra 
ideja,« so nasprotovali vsi palčki. »No, dobro, dobro,« reče 
glavni palček in se pogovarjajo naprej. 

Medtem pa se Luka s težkim srcem odpravi na vlečnico. 
Najprej ga seveda oba starša opomnita: »Dobro si pokrij 
ušesa, da te ne bo zeblo in dobro se drži. Postavi se v vr-
sto.« Najmanjši palček se postavi za drevo in opreza, kaj  
se dogaja na smučišču. Luka se postavi pred vlečnico. Ko 

pogleda naokrog, zagleda na desni strani brezno. S stra-
hom se nasloni na krog. A tedaj izgubi ravnotežje in pade. 
Vsi so osupli. Starša prestrašeno kličeta Luko, ki se še ve-
dno z eno roko drži kroga. Luka se spomni pravljic, ki mu 
jih je pripovedoval očka, in na ves glas zakliče: »Palček, 
pomagaj mi!« Ko palček to sliši in vidi, takoj priteče in iz-
govori nekaj čudnih besed. 

Luka se reši in oba starša pritečeta k njemu. Od takrat vsi 
verjamejo v palčke. In nihče ne ve, morda še dandanes 
živijo tukaj na Kopah.         

Anita Videc, 5. r. osemletke
Mentorica: Irena Delčnjak Smrečnik

KULTURNI DAN
NA RAZREDNI STOPNJI

V sredo, 24. 1. 2007, smo imeli učenci od 1. do 4. razreda 
kulturni dan. V SLG v Celju smo si ogledali predstavo Au-
randa Harrisa, Hočevski medved.

Spoznali smo zgodbo deklice Line, ki je bila zbegana za-
radi bližajoče se smrti svojega dedka. Žalostno novico 
zaupa svojemu najljubšemu drevesu in prosi zvezdo, naj 
ji izpolni željo. Pri drevesu sreča najboljšega plešočega 
medvedka na svetu, ki si tudi želi uiti smrti. Lina mu želi 
na begu pomagati.

S plešočim medvedkom spoznata, da lahko medved 
smrt premaga le tako, da svoje znanje o plesu prenese na 
mladega medvedka. Tako bo del njega živel naprej. Tudi 
sama spozna, da je dedek delček sebe pustil v njej in bo 
zato živel z njo do konca njenega življenja.
Predstava nas je na prijazen in razumljiv način soočila s 
smrtjo kot temno stranjo življenja. 

Petra Rebernik, Metka Pungartnik, Lucija Špegel, 4.r./9
Mentorica: Olga Vaukner

KONCERT SKUPINE STOP

V petek, 12. 1. 7, smo imeli na predmetni stopnji delni kul-
turni dan. Odšli smo v Žalec, kjer smo si ogledali koncert 
tolkalne skupine SLOVENSKI  TOLKALNI PROJEKT (krajše 
STOP), ki je prav posebna glasbena skupina, saj jo sesta-
vljajo sami akademsko izobraženi tolkalci, ki z najrazlič-
nejšimi glasbili in pripomočki ustvarjajo glasbo.
Začetek delovanja sega v leto 1999; torej delujejo že do-
brih sedem let. Imajo širok repertoar izvajalcev.
Poleg klasičnih tolkal, ki jih srečujemo v orkestrih, upo-
rablja STOP tudi kuhalnice, posode, pribor, kladiva, … 
skratka vse, na kar je mogoče igrati. Ravno zato srečamo 
skupino STOP na različnih nastopih. Do sedaj so se pred-
stavili na mnogih samostojnih koncertih v Sloveniji in na 
tujem.
Nastop skupine se je večini zdel zanimiv, saj si nikoli ni-
smo predstavljali, kako je, ko igrajo sami tolkalci. Kljub 
vsemu je nastala zanimiva glasba, ki  so jo popestrili še s 
humorjem. 
Kulturni dan je bil zanimiv. Želimo si še več takšnih kon-
certov, skupini STOP pa še veliko uspehov.

Nina Cvikl,  8.b   
Mentorica: Milena Urlep Rogl

Stop na nastopu.

ŠOLSKI KOTIČEK

POGREBNA SLUŽBA
»USAR«
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DROBTINICE IZ VRTCA

VESELI DECEMBER

V mesecu decembru nas je v Vrtcu Dobrna obiskal dobri 
mož, Dedek Mraz. Verjetno se je odločil, da nas obišče, ker 
smo mu pisali pismo z željami in ga poprosili za nekaj no-
vih igrač, pa tudi zato, ker smo bili zelo pridni. Vsi smo ga 
težko pričakovali, naenkrat pa nas je presenetil s polnim 
košem daril.

Zapeli smo mu nekaj pesmic o zimi, Dedku Mrazu in sku-
paj rajali. Vseh daril smo bili zelo veseli. Dragi Dedek Mraz, 
vsi upamo, da se boš tudi drugo leto oglasil v našem vrtcu 
in nam prinesel zvrhan koš daril!
Tvoji otroci iz skupine MUCE! 

Mihaela Podrzavnik in Majda Blažič

KULTURNA DEDIŠČINA, KOT JO 
SPOZNAVAJO OTROCI V VRTCU

V januarju in februarju smo se v vrtcu začeli pogovarjati o 
tem, kako so živeli naši predniki. Začeli smo zbirati stare 
predmete, ki so jih otroci pridno prinašali od doma: stare 
likalnike, kavne mlinčke, prtičke, kavne servise, svetilke, 
ključe …
Tako nas je kar potegnilo v stare čase in začeli smo na-
tančneje raziskovati, kako so v naši bližnji okolici živeli 
nekoč.
Natrosili vam bomo nekaj utrinkov z našega popotovanja 
po preteklosti.

ČRNA KUHINJA IN DOMAČIJA PRI 
ŠUMEJ NA BRDCAH

V tej stari hiši nam je bilo najbolj všeč:
- stara skrinja, ker so notri spravljali zaklade in stare 

obleke - Maja Felicijan;
- stara skleda, ker so v njej pekli kruh, pečenko, potico, 

gosko, zajčka;
- krožniki in srebrne žlice, s katerimi so v starih časih je-

dli – Deja Adamič;
- miza, zato ker so imeli sklede na njej – Marcel Kumer;
- črna kuhinja, zato ker je v njej stara peč; v peči je bilo 

še nekaj oglja, notri so pekli kruh;
- črna kuhinja se reče zato, ker je črne barve od saj in od 

dima in je stara že 300 let– Tilen U. Voršnik Krambere-
ger;

Jerneja Čerenak, 5 let.

Tilen Smole, 6 let
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- meni je bil všeč kolovrat, stopiš na leseni pedal in po-
tem vrtiš kolo, na kolesu je preja.

PEKLI SMO KRUH

Zjutraj nas je gospod Vinko odpeljal na Habetovo doma-
čijo, kjer je doma Tilen, ki hodi v naš vrtec. Najprej je go-
spodinja nasula v veliko skledo moko, v manjšo skledico 
pa nalila toplo vodo. Še nekaj je imela – kvas, ki smo ga vsi 
poskusili. Je dobrega okusa in ima dišeč vonj.
Potem je vmešala kvas v vodo in  vse skupaj polila na 
moko ter rahlo premešala, nato je dodala še sol ter zame-
sila. Testo za kruh je najprej počivalo, naraslo in ko ga je 
bilo dovolj v posodi, smo ga dali peči v krušno peč. Pečen 
kruh smo poskusili. Slastno! Z veseljem smo ga pojedli.
Pri Tilnu smo videli tudi stare motorje, stare sablje, čelade, 
stare instrumente (trobente), slike in fotografije, stare me-
dalje, stare ure …
Bilo nam je všeč, ker smo veliko novega videli in spoznali.

Tilen Urban Voršnik Kramberger, 6 let

Timeja Čerenak, 4,5 let

DROBTINICE IZ VRTCA

OGLEDALI SMO SI HIŠO KULTURNE 
DEDIŠČINE PRI GOSPODU 
POLENEKU

Iz vrtca smo se peš odpravi-
li mimo Zdraviliškega doma 
proti Klancu, zavili na desno 
in odšli proti staremu seniku. 
Tu smo si ogledali meščan-
sko kuhinjo in črno kuhinjo. 
Nato nam je gospod še po-
kazal, kako in s čim so včasih 
kovali, šivali in krojili, predli 
lan, izdelovali cokle, čevlje, 
žagali; kakšno je mlinsko 
kolo, stari otroški vozički, 
stare slike in veliko zanimivih 
instrumentov: harmonika, 
citre, kitara, trobenta, klavir.
Spodaj pa so bile stare koči-
je, mlini, omare in žage.

Marcel Kumer, 5 let

PUST VESELIH UST

V vrtcu smo bili pustno razpoloženi že v petek pred pu-
stom. Otroci iz skupine Mišk smo si pustne maske izdelali 
kar v vrtcu. Predstavljali smo vesele, razigrane palčke in 
zarajali ob veseli glasbi. Otroci iz skupine Muc pa so prišli 
našemljeni že v vrtec. Namesto otrok je prišel snežak, ča-
rovnica, palčica, vojak, princeska, muca, …
Tudi pustni torek je bil pri nas zelo vesel. Predstavile so 
se pustne maske, mastili smo se s pustnimi krofi, rajali ob 
glasbi,… 
Pa naj fotografije povedo svoje:

Utrinke iz vrtca pripravila Urša in Miha.

Za skupino zapisala: Mateja Kos
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Katja Grobelnik, 6 let

SORŽEV MLIN V NOVI CERKVI

Z avtobusom smo se odpeljali v Novo Cerkev. Nekaj časa 
smo hodili peš, nato pa prišli do mlina. Videli smo različ-
ne živali: pisane peteline (majhne), kokoške, čopaste gosi, 
muce, pegatke, račke … Najbolj pa nam je bil všeč mli-
nar, mlinsko kolo in postopek, ko je mlinar stresel koruzo 
v leseno posodo in je vsako zrno padlo v prostor, kjer se 
je vrtel mlinski kamen. Spoznali smo več vrst žita: piro, je-
čmen, ajdo, oves, pšenico; različne koruze (zelena, rjava, 
rumena, bela, rdeča).
Poskusili smo moko iz ajde, koruze, pšenice.
Nekaj moke smo kupili, da bomo v vrtcu spekli kekse.
Potem smo si ogledali še staro hišo, prekrito s slamo.
Na koncu smo pa Jernejo pospremili domov, saj živi čisto 
blizu.
Imeli smo se lepo, najbolj imenitno pa se je bilo peljati z 
avtobusom.
Polni vtisov in novih spoznanj smo še dolgo potem v vrt-
cu vse to  podoživljali, se pogovarjali in spoznavali, kako 
je potekalo življenje v naši preteklosti.

Vsem, ki so nas tako prijazno sprejeli, pokramljali z nami 
in nas slastno pogostili (pri Habe), pa se najlepše zahva-
ljujemo.

MATERINSKI DAN

USPAVANKA
A. Černejeva

Sonce je zaspalo,
lunico prižgalo.

Mama pesem poje,
ziba dete svoje.

»Tiho, tiho, naša
zlata, mala Saša.

Saj je blizu mama,
saj še nisi sama.

Saj te čuva očka,
ker bi huda nočka

te za nos prijela
in ti nosek vzela …«

Mamice imamo zelo radi. Včasih nas kregajo, velikokrat 
božajo, z nami se igrajo in skupaj gremo na sprehod. Po-
sebej lepo pa je, kadar nas močno stisnejo v svoj objem in 
nam povedo, da nas imajo najbolj rade na vsem svetu.

Zato, ljube mamice, Vam ob Vašem prazniku želimo, da bi 
se skupaj z nami, svojimi najmlajšimi, imele lepo in upa-
mo, da Vas ne bomo preveč jezili. 

Tisoč poljubčkov: 
Deja, Andraž, Tamara, Timeja, Jerneja, Maja, Staš, Katja, 
Tilen H., Matjaž, Iztok, Dejan, Tomaž, Marcel, Aljaž, Patrik, 
Gašper, Tilen S., Julija, Tilen Urban.

Za skupino zapisala: Mateja Kos

DROBTINICE IZ VRTCA

Nastja Špes, 5 let
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AFRIŠKI DAN V CENTRU ZA 
USPOSABLJANJE, DELO IN 
VARSTVO DOBRNA

V mesecu oktobru se je naš Igor Mesec potepal po Keniji 
z mamico in sestro. Nazaj v center je prišel poln čudovitih 
vtisov, ki so mu jih pustile afriške živali, ocean in zanimi-
va pokrajina. Skupaj z razredničarko Klavdijo Rovan sta se 
odločila, da bi bilo čudovito, če bi Igor vtise delil z ostalimi 
otroki in zaposlenimi. Ne zgodi se ravno pogosto, da kdo 
od naših znancev potuje na safari. 
Tako se je 7. 2. 2007 po vsakodnevnih mesečnih pripra-
vah in trdem delu naših otrok ter zaposlenih zgodil afriški 
dan.
V jutranjih urah je Igor s svojo razredničarko Klavdijo pri-
pravil izjemno zanimivo, slikovito in zvočno obarvano po-
topisno predavanje, ki je naše poslušalce očitno izjemno 
zanimalo, saj se je po končani predstavitvi razvila prava 
debata o slišanem. Poslušalci so Igorja spraševali različne 
stvari, on pa jim je z veseljem in ponosom odgovarjal.  
Po končanem predavanju pa so naše kuharice na pobudo 
najmlajše Sabine Rovan pripravile zelo dobro, z vitamini 
polno, afriško malico. Okušali smo lahko raznovrstno afri-
ško sadje. O kosilu pa malo kasneje.
Sledila je lutkovna igrica Levček Leo, ki smo jo z otroki pri-
pravili zaposleni na CUDV Dobrna. Režiserka, scenaristka 
predstave in tudi nastopajoča je bila Anita Požin, ki vodi 
v centru tudi dramski krožek. Lutke je izdelal naš likovni 
pedagog Silvo Lavtižar, delo s sceno pa smo si razdelili 
kar vsi nastopajoči ob dodatni pomoči spretnih rok. Pred-
stava je bila popestrena s plesnimi in glasbenimi vložki. 
Plesni krožek centra, pod vodstvom Milene Oprčkal, je 
zaplesal črnske bojne plese ob izredno domiselno izde-
lanem ognju, ki je gorel skozi predstavo. Glasbo in bese-
dila za afriške pesmice pa je napisal Robi Klopčič, ki vodi 
v centru tudi glasbeni krožek. Pesmice je, poleg ostalih 
nastopajočih, zvokovno podprl tudi pevski krožek pod 
vodstvom Vesne Žagar. Seveda pa smo imeli tudi glasbe-
no spremljavo naše navdušene publike, ki nas je na kon-
cu nagradila z gromozanskim aplavzom. Na hitro mora-
mo omeniti še ostale nastopajoče, brez katerih predstave 
sploh ne bi bilo. Začnimo pri otrocih: Igor, Luka, Suzana, 

Gabi, Mitja in Rok. Ostali nastopajoči med zaposlenimi pa 
so  bili še: Klavdija Rovan, Tatjana Lavrinc, Brigita Kuder in 
Petra Škataro. 
Po napornem dopoldnevu pa naj omenimo še nekaj be-
sed o slastnem afriškem kosilu. Pester jedilnik z glavno 
jedjo, divjim konjem, je sestavila Sabina Rovan, ki se je, ob 
pomoči ostalih kuharic, pogumno spoprijela z izzivom, ki 
bi se ga marsikateri kuhar raje ognil. Glede na goro pra-
zne posode nam pride na misel le ena beseda, slastno!
Afrika bo zagotovo vsem pustila izjemen spomin, pa če-
prav nismo bili tam drugače kot s prstom po zemljevidu. 
Le kam nas bo Igor popeljal naslednjič? Zagotovo vam 
sporočimo!

Petra Škataro, psihologinja   

LEVČEK LEO

V tednu od 5. do 9. februarja smo študentke specialno-
rehabilitacijske pedagogike opravljale obvezno 30-urno 
prakso na Dobrni. Imele smo priliko spoznati otroke, de-
lavce in utrip zavoda. Največja priložnost, ki pa je nikakor 
ne bi zamudila, verjamem da nobena izmed nas, pa je 
bil dan, ki ga verjetno ne bomo kmalu pozabile, verjetno 
tudi otroci ne. To je bila res posebna sreda, saj je potekal 
ti. afriški dan. 
Začel se je že takoj po zajtrku, ko je potekala predstavitev 
potovanja po Keniji, ki ga je predstavil varovanec. Pred-
stavitev je bila res doživeta in predvsem prisrčna, saj so 
smeli z vprašanji sodelovati tudi drugi varovanci. Po pred-
stavitvi je sledila malica v afriškem stilu, dobili so papa-
jo, mango, ananas, banane in kokos. Vsem niti ni bil všeč 

okus tropskega sadja, bili pa so vsekakor veseli nečesa 
novega. Kasneje je sledila predstava Levček Leo, ki je bila 
res zelo dobro pripravljena. Otroci, ki so nastopali, so se 
prav zares potrudili in odigrali, odplesali ter odpeli imeni-
tno. Vse pohvale organizatorjem, sama predvidevam, da 
je bilo vloženega res veliko truda. Videlo se je, da so do 
potankosti izdelani tako nastopi, kot tudi kulisa, oblačila, 
lutke, ...  Afriški del dneva se je končal še z afriškim kosi-
lom, ki je bilo prav tako nekaj posebnega za otroke. 



45Dobrčan, št. 33/2007

Verjamem, da je v takšen dan vloženega res veliko truda, 
tako da še enkrat res velika pohvala vsem, tudi tistim, ki 
so bili zgolj opazovalci vsega, saj so tam vsak dan, ne zgolj 
na takšen poseben dan, ki res popestri dan tako velikim 
kot tudi malim otrokom.

Tamara Doler

Ta predstava je bila zame res posebno doživetje! Lahko 
rečem, da me je dobesedno šokiralo. Nisem mogla verjeti, 
kaj in kako ste vse ustvarili! Sceno ste naredili čudovito, v 
vsaki stvari se je videlo toliko vloženega truda! Celotna 
predstava pa je bila tako pestra, razgibana in zelo dobro 
organizirana. Vse se je tako lepo prepletalo in videlo se je, 
da vsi uživate, kar mi je bilo zelo všeč. Fino se mi je tudi 
zdelo, da je bilo v to predstavo vključenih veliko otrok iz 
različnih krožkov!
Tako čestitke vsem: tako organizatorjem, voditeljem kot 
seveda tudi otrokom! Vsi skupaj ste bili čudoviti. Da pa 
ste vse to naštudirali v tako kratkem času, pa »kapo dol«! 
Igra je vsekakor vredna ne samo ene ampak tudi več po-
novitev!!!

Mirjana Zorko

V okviru prakse sem imela možnost, da sem spremljala 
tudi vaje za to predstavo. Že takrat sem bila navdušena 
nad zgodbo, interpretacijo in samo povezavo med učenci 
ter učitelji. Ampak na premieri predstave sem onemela. 
Čudovita scena, kostumi in izvirne lutke so dodale piko 
na i celotni postavitvi. Všeč so mi bili tako plesni kot tudi 
pevski vložki, najbolj pa mi je ostal v spominu bojni ples v 
spremljavi bobna in bojnih krikov.
Zasedbi želim čim več ponovitev. Upam, da bodo gosto-
vali tudi na različnih prireditvah izven Centra za usposa-
bljanje in varstvo otrok Dobrna, saj je predstava izvrstna, 
zato bi jo moralo videti čim več ljudi.

Nastja Brišnik

V sredo, 7. 2. 2007, smo imeli kulturni dan na temo Afrika. 
Ta dan je bil nekaj posebnega. Že vse jutro je bila naša 
skupina v pričakovanju Afrike. Da pa bi o njej že prej ve-
deli kaj več, smo poiskali knjigo in v njej poiskali afriške 
živali. Poučili smo se, kaj te živali jedo in kje živijo. Nato pa 
smo odšli na Igorjevo predstavitev Afrike, kot jo je doživel 
sam na potovanju po Keniji. Z zanimanjem smo opazovali 
živali in poslušali njihovo oglašanje. Ker pa nas je zanima-
lo še kaj več, kot le tisto, kar nam je povedal Igor, smo ga 
zasuli z vprašanji. Na slikah smo opazili različno sadje in 
sledila je malica, kjer smo to sadje lahko tudi okusili. Spr-
va smo ga z zanimanjem opazovali, nato pa smo se ga 
tudi lotili. Nekatero nam je bilo všeč, drugo malo manj, še 
posebej pa smo bili navdušeni nad kokosovim mlekom. 
Mislim, da so nam pričarali pravo afriško vzdušje in kaj 
kmalu smo se polni tega navdušenja odpravili še v telo-
vadnico na ogled zgodbe o levčku Leu. Strah, da otrokom 
igra ne bi bila všeč, je kmalu po pričetku izginil, saj so jo z 

zanimanjem opazovali. Igrica je bila zelo dobro pripravlje-
na ter odigrana in odlično bi bilo, če bi jo ponovili še kje 
za širše občinstvo. Posebej pa se nam je vtisnilo v spomin 
kosilo. Otroci so pokušali afriške jedi in nas z zanimanjem 
poslušali, ko smo jim pripovedovale, kaj jedo. Še posebej 
jih je navdušila banana zanzibar. Zdi se mi odlično, da ste 
se odločili za ta projekt in ga tako izvrstno izpeljali.

Iva

NASTOP ŠPORTNIKOV CUDV 
DOBRNA NA EVROPSKEM TURNIRJU 
V SMUČARSKEM TEKU IN KRPLJANJU

Športniki CUDV Dobrna so se udeležili evropskega tur-
nirja v smučarskem teku in krpljanju, ki je potekal od 14. 
do 17. februarja v Črni na Koroškem. Na turnirju je poleg 
28 slovenskih športnikov sodelovalo še več kot 100 špor-
tnikov iz ostalih 18 evropskih držav (od Avstrije, Franci-
je, Španije, Švice, Monaka, Švedske vse do Kazahstana), 
in s tem je turnir postal največja mednarodna prireditev 
specialne olimpijade v Sloveniji. Gabi in Aljaž sta tekmo-
vala v teku na smučeh, ki je brez dvoma najpopularnejši 
šport v naši regiji. Matej, Rok, Luka pa so tekmovali v kr-
pljanju, ki je v zadnjih 3 letih pridobilo več kot dva tisoč 
novih športnikov. Kot vodja slovenske ekipe športnikov 
specialne olimpijade na evropskem turnirju in kot član 
sodniške ekipe na turnirju in nenazadnje kot trener naših 
športnikov sem seveda zadovoljen, da je specialni olimpi-
jadi Slovenije ne glede na neugodne vremenske razmere 
organizacija tako velikega dogodka dobro uspela in da so 
evropski športniki lahko tekmovali res v odličnih snežnih 
razmerah. Disciplina pri rednih treningih, ki smo jih imeli 
pred samim turnirjem na Rogli, je pokazala, da redna vad-
ba vodi k ciljem, ki so jih naši športniki želeli doseči. Redni 
športni  treningi namreč pomagajo odraščati ter zagota-
vljajo okolje, kjer lahko naši športniki CUDV Dobrna kori-
stno in varno preživljajo prosti čas. Res je, da velja načelo, 
da se pravega športnika po nastopu ne vpraša, ali je zma-
gal, ampak kako mu je šlo na tekmi. Pravi športnik se ve-
seli vsakega svojega nastopa, ker vsakič tekmuje svojim 
sposobnostim primerno in uživa v tekmovanju s tekmeci 
v duhu fair playa, kar pomeni, da se pri prenašanju poraza 
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in zmage vede predvsem dostojanstveno, spoštljivo in  da 
ima do tekmecev, trenerjev in sodnikov in organizatorjev 
spoštljiv in prijateljski odnos. In tako so tudi naši športniki 
ob upoštevanju načel in v duhu fair playa dosegli  izredne 
rezultate, saj so slovenski ekipi prinesli največ zlatih me-
dalj. Gabi Lampret je tako dobila zlato medaljo  v teku na 
smučeh, prav tako je zlato v teku na smučeh prejel Aljaž 
Podjed. Tudi Mateju Strnadu ni ušlo zlato v krpljanju na 
25 m, Rok Prašnikar je prejel zlato medaljo v krpljanju na 
200m, Luka Čevnik pa zlato v štafeti v krpljanju 3 x 400 m. 
Za vse dosežene rezultate na evropskem nivoju jim iskre-
no čestitam!

asist. mag. Tine Kovačič, dipl. fiziot.
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ZAHVALE

Najlepša hvala Društvu upokojencev Dobrna za prisrčen obisk,
pozorno darilo, lepe želje in čestitke
ob mojem 80. rojstnem dnevu.

Angela Mešl

ZAHVALA

Ob boleči izgubi žene,
mame, stare mame in sestre

IVICE PLANKO
roj. Kortnik
16. 5. 1928–28. 1. 2007

se iskreno  zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
sosedom za darovano cvetje, sveče in izraze sožalja.
Hvala g. Tonetu Moguju  za poslovilne besede in vsem, ki ste jo 
pospremili k zadnjemu počitku.

Mož Herman z družino.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CELJE

OBVESTILA

IZID NAGRADNEGA NATEČAJA

Verjetno se  spomnite, da smo v vsako gospodinjstvo v mesecu  decembru poslali dopis Nagradni natečaj, ker smo 
iskali ideje za skupno tržno in promocijsko ime turističnega območja naravne in kulturne dediščine severnega dela 
občine - kompleksa Gutenek, soteske Hudičev graben in Paškega Kozjaka.

Sporočamo Vam, da se je na nagradni natečaj odzval le g. Mogu Anton, ki je predlagal ime: »Soteska Dobrnice s 
pritoki in znamenitostmi«. Gospod Mogu bo prejel nagrado Term Dobrna. Ostale nagrade niso bile podeljene.

Končno ime še ni izbrano.

Občinska uprava Občine Dobrna

OBVESTILO ODJEMALCEM, KI PLAČUJEJO VODO OBČINI DOBRNA 

Račune za vodo praviloma pošljemo skupaj s posebno položnico enkrat mesečno, razen če je z odjemalcem dru-
gače dogovorjeno.

V primeru, da računa ne želite plačati s posebno položnico, ga lahko plačate tudi s plačilnim nalogom, pri tem pa 
morate obvezno napisati številko našega transakcijskega računa      01355-0100003171 in popolno sklicno številko 
(SKLIC), ki jo prepišete iz posebne položnice.

Če imate odprt transakcijski račun, Vam svetujemo, da pooblastite banko za plačilo računov, s tem boste lahko 
prihranili vse neprijetnosti čakanja v vrstah pred blagajniškimi okenci. Mi pa Vam bomo še naprej pošiljali obvestila 
o obračunu komunalnih storitev.

Kot odjemalec ste dolžni Občini Dobrna sporočiti vse spremembe bivališča,  lastništva in druge spremem-
be, ki vplivajo na obračun. Vsak odjemalec je dolžan kontrolirati delovanje vodomera in zagotoviti ustre-
zen dostop k vodomeru, zaradi kontrole, popisa in menjave le-tega.

Če pri izstavljenem računu ugotovite kakršnokoli nepravilnost, Vas prosimo, da račun reklamirate v roku 8 dni po 
prejemu računa. 

Za morebitne reklamacije ali vprašanja v zvezi z obračunavanjem vode lahko pokličete na telefonsko številko (03) 
780-10-58 ali pišete na elektronski naslov marija.svent@dobrna.si .

Občinska uprava Občine Dobrna

Obveščamo Vas, da ima Upravna enota Celje – Krajevni urad Dobrna  od  1. 1. 2007 nov delovni čas. 
Uradne ure za stranke so ob četrtkih od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Hvala za razumevanje!

Upravna enota Celje
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OBVESTILA

PRIREDITVE IN DOGODKI V OBČINI DOBRNA APRIL - MAJ 2007

Datum Prireditev / dogodek Kraj dogajanja Organizator / Informacije/ Kontakt

torek, 3.4.2007 SKUPNA ČISTILNA AKCIJA PO ZASELKIH ZASELKI OBČINE DOBRNA OBČINA DOBRNA (03) 780-10-50

sobota, 7.4.2007 UJEMIMO ZAJČKA ZDRAVILIŠKI PARK TERME DOBRNA Animacija (03) 780-80-00

nedelja, 8.4.2007 UJEMIMO ZAJČKA ZDRAVILIŠKI PARK TERME DOBRNA Animacija (03) 780-80-00

ponedeljek, 9.4. 2007 UJEMIMO ZAJČKA ZDRAVILIŠKI PARK TERME DOBRNA Animacija (03) 780-80-00

četrtek, 12.4.2007 JAZZ KONCERT KAVARNA HOTELA VITA TERME DOBRNA (03) 780-80-00

sobota, 14.4. 2007 REGIJSKE IGRE SOS MATP TELOVADNICA OŠ CUDV DOBRNA (03) 780-10-00 g. Kovačič Tine

nedelja, 22.4.2007 PESEM IN HARMONIKA NAS ZDRUŽUJE ZDRAVILIŠKA DVORANA AKTIV KMEČKIH ŽENA DOBRNA (051) 259 453, (040) 723-873

četrtek, 26.4.2007 JAZZ KONCERT KAVARNA HOTELA VITA TERME DOBRNA (03) 780-80-00

nedelja, 29.4.2007 BLAGOSLOV KONJ CENTER DOBRNE KONJEREJSKO DRUŠTVO DOBRNA (03) 5778-390

ponedeljek, 30.4.2007 VELIKO KRESOVANJE S PROGRAMOM PLOŠČAD ZA PARKIRIŠČEM TERME DOBRNA Animacija (03) 780-80-00

torek, 1.5.2007 BUDNICA HRAMŠKE GODBE NA PIHALA CENTER DOBRNE OBČINA DOBRNA (03) 780-10-50

torek, 1.5.2007 PRVOMAJSKI POHOD NA PAŠKI KOZJAK ZBIRALIŠČE- PRED OBČINO DOBRNA PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA, g. Pušnik Andrej (041) 763-362

sobota, 5.5.2007 45 TEKMA LEDIK- OŽENJENI IGRIŠČE ZA OŠ DOBRNA ŠRD in ND Dobrna, g.Smrečnik Niko (040)-187-545

nedelja, 6.5.2007 CVETLIČNI SEJEM PRED GASILSKIM DOMOM DOBRNA TURISTIČNO DRUŠTVO DOBRNA (041) 881-406

sobota, 12.5.2007 POLFINALNI IZBOR BERNIE MODELS ZDRAVILIŠKI DOM - VELIKA DVORANA TERME DOBRNA (03) 780-80-00

nedelja, 13.5.2007 ZAKRAMENT SVETE BIRME CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA NA DOBRNI ŽUPNIJSKI URAD DOBRNA (03) 781-80-72

nedelja, 20.5.2007 ZAKRAMENT PRVEGA SVETEGA OBHAJILA CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA NA DOBRNI ŽUPNIJSKI URAD DOBRNA (03) 781-80-72

nedelja, 20.5.2007 SREČANJE NA OJSTRICI BASALIŠČE OJSTRICA PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA, g. Pušnik Andrej (041) 763-362

četrtek, 24.5.2007 ZAKLJUČNA AKADEMIJA OŠ DOBRNA DVORANA ZDRAVILIŠKEGA DOMA OŠ DOBRNA, g. Šteger Marko (03) 780-11-52

četrtek, 24.5.2007 VEČER LA RITMOV KAVARNA HOTELA VITA TERME DOBRNA (03) 780-80-00

četrtek, 24.5.2007 DAN ODPRTIH VRAT CUDV CENTER CUDV IN OKOLICA CUDV DOBRNA (03) 780-10-00, ga. Lipičnik Bojana

sobota, 26.5. 2007 SREČANJE JUBILANTOV CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA NA DOBRNI ŽUPNIJSKI URAD DOBRNA (03) 781-80-73

sobota, 26.5. 2007 VETER V LASEH - S ŠPORTOM PROTI DROGI IGRIŠČE ZA OŠ DOBRNA MKD DOBRNA, g. Rok Žerjav (041)857-442

OBVESTILO VSEM MLADIM V KRAJU
V nedeljo, 4. 2. 2007, smo na Dobrni ustanovili Občinski odbor Nove generacije SLS,  kjer smo se našli mladi, ki nam ni vseeno za naš 
kraj. Mladi, ki imamo skupni cilj. Želimo si namreč, da bi se na Dobrni povezali in sodelovali pri oživitvi življenja v kraju. 
Radi bi dobro izkoristili naravne danosti pri uresničevanju naših zastavljenih poti. S tem bomo pripomogli k zdravemu načinu življe-
nja in prispevali vsaj kanček k ohranitvi prijaznega in neokrnjenega podeželja, ki ga ljudje vedno bolj in bolj pogrešamo. 

Za pot do izpolnjevanja naših ciljev smo si zastavili še sledeče naloge:
- sodelovanje pri kulturnem, družbenem, javnem in političnem življenju mladih;
- izobraževanje in podpiranje novih idej;
- zavzemanje političnih stališč do pomembnih javnih vprašanj;
- potegovanje za pravice in interese mladih;
- skrb za mednarodno prepoznavnost in ugled Slovenije;
- gojiti debato in svobodo misli;
- spodbujati k prostovoljstvu in delu v skupnosti.

Vse , ki se najdete vsaj v delčku navedenega, vabimo, da prispevate svoj delež, da popestrimo življenje
na Dobrni ter ga naredimo zanimivega za vse mlade.
Skupaj bomo sestavili mozaik -  Novo generacijo, da si ustvarimo lepši jutri zase in za našo okolico!

Predsednik OO Nove Generacije Dobrna:
Jože Verdel ml., 

E-mail: nova.generacija.dobrna@gmail.com
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Družina Horvat Družina Švab

Družina Horjak - Kravos Družina Čerenak - Kumer

Družina Kristan Družina Plevnik

Družina Švent Družina Špegel

Nekaj nagrajenih družin
za urejeno okolje v letu 2006.



Gradnja komunalne
infrastrukture

Gradnja mostu v centru Dobrne.

Obnova infrastrukture v centru Dobrne.

Gradnja mostu v centru Dobrne.

Obnova infrastrukture v centru Dobrne.

Rezervoar Lovska koča. Polaganje cevovodov in energetskih kablov.

Polaganje cevovoda. Vrtina, črpališče in rezervoar.

Vodovod Klanc, 
Loka, Lokovina


