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beseda           župana
Kako hitro je minilo, je dejal moj deda, ko so mu pri 89 letih 
pojenjale moči. Ob takih in podobnih dogodkih in razmišljanjih 
se človek nekoliko bolj zave samega sebe, svojega poslanstva, 
minljivosti in tudi svojih ravnanj. 
Naša ravnanja naj bodo odsev tega zavedanja, vrednot časa na-
ših dedov in babic ter časa, ki ga živimo danes. Minulega časa 
ne moremo spreminjati, pošteno ga je korektno ovrednotiti, se 
iz slabosti kaj naučiti in na pozitivnih vrednotah graditi priho-
dnost. Medsebojno spoštovanje in iskanje pozitivnih vrednot, 
ki nas ne razdvajajo, temveč povezujejo v duhu in času, nas 
materialno in duhovno bogati kot narod in bogati vsakega po-
sameznika, pripadnika temu narodu. Potrebna toleranca, med-
sebojno spoštovanje, strpno razumevanje različnosti pogledov 
in prepričanj ter korektno sodelovanje je nujno, ko gradimo to-
lerantno družbo, pošteno in prijazno, za vse ljudi. Naj bo to naš 
skupni cilj za prihodnost. 

Jesen je čas pobiranja sadov obdobja, ki se izteka, in je tudi čas 
priprav za naslednjo setev. Če to prispodobo uporabimo za ob-
čino Dobrna, lahko rečemo, da je bera našega skupnega dela 
bogata; zgrajena je Čistilna naprava za 4000 PE in kanalizaci-
ja južnega dela Občine, zgrajeni vodovod za Parož, Klanc, Lo-
kovino, Loko in Dobrno, asfaltirana cesta Klanc – Lovska koča, 
prenovljena in dograjena Osnovna šola Dobrna, nova knjižnica, 
zgrajen  kulturni dom in novi prostori za društva, nova cesta, 
kanalizacija, pločnik, javna razsvetljava in kolesarska steza ter 
most pri vili Ružička (Heiderjev most), itd.. To so sadovi, ki bodo 
v naslednjih desetletjih močno izboljšali in bogatili družbeni 
standard  občank in občanov.

Setev - priprava za naslednjo žetev je zelo zahtevna, terja veliko 
znanj in izkušenj in traja pri projektih in delu občine precej dlje  
kot v naravi. Razvoj občine udejanjamo skozi sprejete prostor-
ske plane in izvedbene načrte, iskanje optimalnih rešitev in mo-
žnosti izvedbe posameznih projektov, kar nas vseskozi močno 
zaposluje. Pripravljamo rešitve za nov vrtec, za urejanje centra 
Dobrne, za gradnjo kanalizacije in priključevanje naših naselij 
na zgrajeno Čistilno napravo, pripravljamo različne občinske in 

regijske projekte ter iščemo možnosti za sofinanciranje, da bo 
možno v občini postoriti še kaj več, kot omogočajo samo od 
države in iz proračuna pridobljena sredstva. 

Spoštovane občanke in občani!
Za vse, kar smo v teh letih skupaj uspeli postorili za napredek 
občine in blaginjo vseh, ki v njej živimo, kar je na terenu vidno 
kot izvedeni projekti ali še ni vidno in je samo na papirju ali pa 
kot ideja čaka in mora še dozoreti, preprosto za vse, kar nas je v 
tem času na tak ali drugačen način družilo in prispevalo, da smo 
skupaj lahko bili uspešni, vsem še enkrat ISKRENA HVALA.

Spoštovani!
Tudi v času bližajočih se lokalnih volitev naj občino Dobrna pre-
veva do vseh spoštljiv,  ustvarjalen in tolerantni duh, naj nas 
združuje v iskanju odgovornih ljudi ter potencialov znanj in idej 
za dobro naše občine, naj nas retorika razdvajanj, pretiranih 
obljub in kritik vseprek ne vodi pri postavljanju odgovornosti za 
prihodnost in razvoj naše občine. Štejejo znanje, odgovornost, 
pravičnost, poštenost in predvsem vrednote, ki vse to povežejo 
v človeku, ki mu je vredno zaupati.  

BISERNA POROKA NA KLANCU 

V Vitanju, v farni cerkvi pri Mariji Hriberški, sta se pred 60 
leti poročila fant in dekle , skorajda soseda v vasi. To sta bila 
Lenartačev Tonček iz zgornjega Brezna in Lešnikova Rozalija iz 
spodnjega Brezna. 
Skupno življenjsko pot sta začela na Lešnikovi kmetiji v Vitanju, 
po vrnitvi moža iz vojske sta kupila Kotnikovo kmetijo v Klancu 
nad Dobrno, kjer živita še danes.

Življenje na kmetiji ju je kalilo in povezovalo v odgovorni 
in močni osebnosti. Rodili so se  jima štirje otroci, ki so jima 
darovali sedem vnukov in tri pravnuke. 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
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V vseh teh letih je bilo nedvoumno mnogo odrekanj, veliko 
truda in medsebojne potrpežljivosti, znala sta uskladiti in 
premagati  vse različnosti in težave, z razumevanjem sta 
sprejemala veselje in trpljenje ter s tem dokazala, kako je 
potrebno živeti skupno zakonsko življenje. 

Draga biseroporočenca, gospa Rozalija in gospod Anton 
Polenek!

Naj vama 60- letnica vajine zaobljube drug drugemu ostane v 
lepem spominu in naj bo čas, ki ga živita,  umirjen in sproščen,  
brez strahu pred prihodnostjo. Kar sta prevzela kot obveznost 
drug do drugega, sta izpolnila, saj sta drug drugemu podarila 
glavnino svojega življenja. 

K jubileju Vama iskreno čestitam in želim veliko zdravja  ter 
mirne sreče v jeseni Vajinega življenja!

OPN - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

Nekateri občani se pogosto obračate na občino v zvezi z vašimi 
pobudami za pridobitev stavbnih zemljišč v okviru sprejemanja 
OPN v Občini Dobrna. V tej zvezi se zaradi pomembnosti teme 
za naše občane in občino čutim dolžnega ponovno podati 
nekatera dejstva in pojasnila.
Občina Dobrna je k sprejemanju OPN pristopila pred približno 
tremi leti. Vse do takrat sprejete pobude občanov in strokovnih 

služb občine so ocenili strokovnjaki urbanisti - izvajalci OPN, 
kjer je bila glede na veljavno zakonodajo preverjena  primernost 
in ustreznost vseh pobud. Ob tem je bil izpostavljen interes 
občine vključiti v OPN čim več možne individualne gradnje 
na osnovi pobud občanov, še posebej tam, kjer je komunalna 
javna infrastruktura že zgrajena ali je načrtovana. Skladno z 
razvojnimi usmeritvami je dolgoročni interes občine  povečati 
število prebivalcev na cca 3000. V tem smislu že leta usmerjamo  
gradnjo družbene infrastrukture v naši občini (osnovna šola, 
kulturni dom, knjižnica, vodooskrba, kanalizacija,  gradnja cest, 
čistilna naprava, vrtec, itd.). 

Tako pripravljen predlog OPN je bil decembra 2008 poslan 
resornim ministrstvom in drugim nosilcem urejanja prostora 
v pregled, da v skladu z zakonom podajo svoje pripombe. 
Do marca 2009 smo prejeli večino mnenj, ki niso bistveno 
vplivala na naš predlog OPN, medtem ko smo šele decembra 
2009 z 10-mesečno zamudo (zakonski rok je 1 mesec) prejeli 
pripombe Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 
(MKGP), ki  je iz predloga našega OPN izločilo večino podanih 
pobud za spremembo namembnosti zemljišč,  med njimi vse, 
ki se nahajajo na kmetijskih zemljiščih I. ktg in na območjih 
razpršene gradnje,  ne glede na to ali je predlog  podan s strani 
občanov ali občine.

Vse izločene pobude MKGP so strokovne službe občine 
ponovno preverile in utemeljile, pridobili smo še mnenje 
Ministrstva za okolje in prostor, ki je nosilec urejanja prostora 
na državni ravni in v tej zadevi nima enakih stališč kot MKGP.  
Tako »opremljeni« z argumenti in mnenjem MOP smo naš  
utemeljen OPN poslali v ponovno  presojo na MKGP in na 
skupnem sestanku  26. maja 2010 poskušali z argumenti urediti 
najboljše za vse podane predloge. Na osnovi tega sestanka 
je bilo nekaj pobud potrjenih nekaj pa ne. Ponovno smo 
proučili nekatere možnosti in na osnovi dodatnih  argumentov 
pričakujemo z MKGP še končni usklajevalni sestanek. 
Posamezniki od nas zahtevate zagotovilo, da bodo vaši 
predlogi na resornih ministrstvih sprejeti. Tega zagotovila vam, 
žal, ne more nihče dati, se pa glede na naše razvojne ambicije 
trudimo, da se v OPN vključi čim več pobud individualne 
gradnje naših občanov in vse, kar je logično ter ni v nasprotju 
z veljavno zakonodajo (MOP). Na področju urejanja prostora  
občine niso avtonomne in brez soglasij resornih ministrstev ne 
morejo same odločati. 
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ZELO POMEMBNO , DOBRO JE  PREBRATI!!
Takšna je  zakonodaja  s tega področja, ki  je sporna tudi v delu, 
ko s sprejemom OPN sedanji imetniki stavbnih parcel izgubijo 
status stavbnega zemljišča, s tem pa tudi že pridobljeno 
možnost graditi na tem zemljišču, v kolikor do datuma sprejema 
OPN niso pridobili gradbenih dovoljenj in s tem pravico graditi 

na teh zemljiščih. Zato vse, ki imate tak primer in želite graditi, 
ponovno opozarjam in vzpodbujam, da si gradbena dovoljenja 
(pravico graditi na teh zemljiščih) pridobite čim prej. 
        

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

Mrliška vežica na Paškem Kozjaku
Paški Kozjak je lep in miren 
kraj, vendar imamo tudi tukaj 
težave kot povsod drugje. 
Marsikaj bi radi obnovili, 
popravili, a se vse konča 
pri denarju. Že nekaj let si 
prizadevamo za dokončanje 
mrliške vežice, česar sami, 
žal, nismo uspeli realizirati. Po 
več sestankih in prošnjah se 
je končno premaknilo. Vesela 
sem, da so sedli skupaj vsi trije 
župani, kajti naša fara spada 
v tri občine- Dobrna, Velenje, 

Z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v mese-
cu juniju 2010, so svetniki Občine Dobrna imeli eno samo sejo.
To je bila 29. redna seja, dne 14.07.2010, ko so svetniki Občine 
Dobrna med drugim obravnavali in sprejeli oceno izvajanja 
občinskega programa varnosti Občine Dobrna. Na tej seji so 
bile  sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi 
JZ Regijsko višje in visokošolsko središče, podano pa je bilo tudi 

soglasje k Spremembam statuta JZ Regijsko višje in visokošol-
sko središče. Svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna so se se-
znanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine 
Dobrna za leto 2010 ter sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve 2010.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela:
Mateja Smrečnik

Mislinja, in so našli rešitev, 
predvsem pa denar, da so se 
dela začela. Sedaj verjamem, 
da bo tudi naša mrliška 
vežica dobila pravo podobo 
in bo končno pripravljena za 
uporabo.
Prav tako smo krajani ali pa 
farani, kakor vam je ljubše, 
veseli, da je bil sklenjen 
dogovor  med županom 
Občine Dobrna,  g. Martinom 
Breclom, in našim župnikom,  
g. Antonom Krncem, ki sta 

podpisala pogodbo o najemu 
pokopališča in mrliške vežice, 
tako da bo oboje z novim 
letom prešlo v upravljanje 
Občine Dobrna.  S tem se bo  
končal velik del naših težav; še 
vedno pa imamo probleme z 
odvozom smeti,  kar je letos še 
posebej pereče, saj jih nekateri 
že vozimo domov.  Vesela pa 
sem, ker se bo z upravljanjem  
pokopališča po novem letu 
tudi to uredilo.  
V rešitev  večine težav smo 

vsi skupaj vložili veliko truda 
in pripravljenosti za dogovor, 
zato v prihodnje ne bi smelo 
biti slabe volje posameznikov. 
Ob tem se res iskreno 
zahvaljujem vsem trem 
županom, Občinski upravi 
Občine Dobrna in gospodu 
župniku za dobro sodelovanje 
in razumevanje, da gredo 
zadeve v pravo smer.
   

Marta Javornik
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ODGOVORI NA POSTAVLJENA UPRAVNA VPRAŠANJA 

1. Kje si uredim mednarodno vozniško dovoljenje?
Koncesijo za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj ima družba  
AMZS d. d., PE Celje, Ljubljanska cesta 35, Celje. Stranka mora pre-
dložiti veljavno slovensko vozniško dovoljenje. 

2.Kako si lahko uredim spremembo spola na osebnem dokumentu?
Spremembo spola je potrebno najprej urediti v matičnem registru 
na podlagi odločbe pristojnega upravnega organa. Stranka mora 
na upravno enoto vložiti vlogo za izdajo odločbe o spremembi po-
datka o spolu v matičnem registru. Podlaga za izdajo odločbe je 
potrdilo pristojnega zdravstvenega organa ali zdravnika, iz katerega 
je razvidno, da je oseba spremenila spol. Šele po vpisu navedenega 
v matični register lahko vložite vlogo za izdajo novega osebnega 
dokumenta z novimi podatki.

3. Kam lahko potujem z osebno izkaznico?
Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v vse države Evropske 
unije, in sicer: Avstrijo, Andoro, Belgijo, Ciper, Češko, Dansko, Esto-
nijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, 
Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Slova-
ško, Španijo, Švedsko, Veliko Britanijo, Romunijo in Bolgarijo. 
Z osebno izkaznico pa lahko državljan Slovenije na podlagi dvo-
stranskih sporazumov potuje tudi v Švico, Bosno in Hercegovino, 
Makedonijo, Srbijo, Črno goro in na Hrvaško. 
 
4. Kaj je potrebno za prehod meje za otroka, če ta potuje z 
drugo osebo?
Veljavni potovalni dokument (osebna izkaznica ali potna listina) 
otroka.

5. Postopek spremembe priimka po poroki oz. po ločitvi?
Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da si 
za priimek vzameta priimek enega ali drugega, ali da obdržita vsak 
svoj priimek, ali da vsak od njiju doda svojemu priimku priimek dru-
gega zakonca, ali da eden oziroma oba zakonca vzameta priimek 
drugega in temu priimku dodata svoj priimek. Sprememba priimka 

velja od sklenitve zakonske zveze. Po sklenjeni zakonski zvezi mora 
zakonec, ki je spremenil priimek, zamenjati vse identifikacijske do-
kumente.

Po razvezi zakonske zveze razvezana zakonca obdržita priimek, ki 
sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze. Bivši zakonec, ki je ob 
sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, pa lahko pri vsaki uprav-
ni enoti v šestih mesecih od razveze poda izjavo, da želi imeti prii-
mek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze.
V primeru spremembe osebnega imena je potrebno spremeniti ta 
podatek tudi na vseh osebnih dokumentih, in sicer v 30. dneh.

6. Ali lahko kot državljanka BIH pridobim stalno prebivališče v 
RS na podlagi tega, da je moj otrok slovenski državljan?
Prijava stalnega prebivališča je v vašem primeru v osnovi vezana 
na dovoljenje za stalno prebivanje, ki ga lahko pridobite tudi zaradi 
vašega otroka, ki je slovenski državljan. Zakon o tujcih (Uradni list 
RS, št. 64/09) podrobneje ureja pogoje za združitev družine in kdo 
se šteje za družinskega člana v razmerju do prosilca, med katerimi 
je naveden tudi družinski član slovenskega državljana. V to skupino 
med drugimi sodijo tudi starši slovenskega državljana do njegove-
ga 21. leta starosti. Dovoljenje za stalno prebivanje lahko v vašemu 
primeru pridobite po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Repu-
bliki Sloveniji, na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.

7. Kaj je potrebno storiti v primeru kraje osebnega dokumenta?
Če ste pogrešili ali izgubili svojo osebno izkaznico ali potno listino ali 
so vam osebno izkaznico ali potno listino ukradli, morate to v osmih 
dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike 
Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

V primeru, da ste pogrešili osebno izkaznico ali potno listino v tuji-
ni, je to treba naznaniti v osmih dneh po prihodu v domovino. Ob 
naznanitvi morate natančno opisati okoliščine in datum pogrešitve, 
izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o pogrešitvi se-
stavi zapisnik.
 

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

Upravna enota 
Celje svetuje
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Upravna enota 
Celje svetuje

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE

ženi v eno potrdilo),
-  dokaz o državljanstvu (potna listina).

Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost obeh bodočih 
zakoncev, dveh prič, načelnika upravne enote ali od njega poobla-
ščene osebe in matičarja. Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko 
vsaka oseba, ki ima poslovno sposobnost.

Tuje javne listine morajo biti za uporabo v Republiki Sloveniji over-
jene v skladu 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem 
prometu. Ta določa, da se tuje listine lahko uporabijo v Republiki 
Sloveniji, če jih po predhodnih overitvah v državi izvora overi mi-
nistrstvo Republike Slovenije, pristojno za zunanje zadeve oziroma 
diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, 
če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače. Overitev listine 
po tem zakonu ni potrebna:
- med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe 
legalizacije tujih javnih listin, za katere v medsebojnem poslovanju 
zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
- med državami, ki imajo sklenjene bilateralne (dvostranske) spora-
zume o vzajemnem priznavanju teh listin brez overitev,
- za izpiske iz matičnih knjig, izdane na podlagi Dunajske in Pariške 
konvencije.

12. Kakšen je postopek in kolikšni so stroški, da iz njive nare-
dim zazidljivo parcelo in če je možno postaviti vikend na trav-
niku brez gradbenega dovoljenja?
Glede na to, da je za urejanje prostora na svojem področju pristojna 
lokalna skupnost, predlagamo, da na občini, na področju katere se 
nahaja vaša nepremičnina, podate predlog za spremembo kmetij-
skega zemljišča v zazidalno oziroma stavbno zemljišče in dodatno 
pridobite vse potrebne informacije glede tega. 
Vikend oziroma počitniška hišica spada med enostanovanjske stav-
be in si je za gradnjo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje na 
podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predhodno 
je treba na pristojni občini preveriti, če je takšna gradnja v skladu s 
prostorskim aktom, ki ureja to območje. 

13. Rad bi si zgradil bazen, ki bi ga bilo možno pokriti v zim-
skem času, ter ga uporabljati kot zimski vrt. Ali je potrebno 
gradbeno dovoljenje, kaj potrebujem in kakšen je postopek?
Za gradnjo bazena in nad njim zimskega vrta, ki skupaj tvorita manj 
zahteven objekt, potrebujete gradbeno dovoljenje. Na pristojni ob-
čini je treba najprej preveriti, če je takšna gradnja skladna s konkre-
tnim prostorskim izvedbenim aktom. Zahtevo za izdajo gradbene-
ga dovoljenja vložite na pristojni upravni enoti, k vlogi pa je treba 
priložiti dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

Če v določenem roku in na predpisan način ne naznanite pogreši-
tve pristojnemu organu, ste lahko kaznovani za prekršek z globo od 
100 do 400 €.

8. Kaj potrebuje tujec za zamenjavo voz.dovoljenja oz. da pri-
dobi slovensko vozniško dovoljenje?
Tujec lahko zahteva zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja po še-
stih mesecih od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji. Predloži-
ti mora veljavno tuje vozniško dovoljenje, zdravniško spričevalo in 
fotografijo. Imetniki vozniških dovoljenj tretjih držav (nečlanic EU) 
morajo opraviti praktični del izpita za kategorije, ki jih želijo ob za-
menjavi pridobiti. V primeru, da tujec poseduje vozniško dovoljenje 
države članice Evropske skupnosti, pa zamenjava ni potrebna. Če 
pa kljub temu želi pridobiti slovensko vozniško dovoljenje,  ga lahko 
zamenja brez predložitve zdravniškega spričevala. 

9. Kakšen je postopek za pridobitev parkirne karte za invalide?
Za pridobitev parkirne karte za invalide mora upravičenec vložiti 
zahtevo pri krajevno pristojni upravni enoti (po njegovem prebi-
vališču) in priložiti izvedensko mnenje invalidske komisije oziroma 
evidentirano potrdilo izbranega osebnega zdravnika, dve fotografiji 
in potrdilo o plačilu parkirne karte v znesku 2,51 €. 
Do parkirne karte je upravičen invalid:
– ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih 
okončin ali medenice priznano najmanj 60 odstotno telesno okvaro, 
osebe z multiplo sklerozo in osebe z mišičnimi in živčno mišičnimi 
obolenji z ocenjeno najmanj 30 odstotno telesno okvaro, 
– težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invali-
dnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, 
– spremljevalec, ki vozi in spremlja navedeno osebo, ki sama ne 
more ali ne sme voziti motornega vozila, težko duševno prizadeto 
osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu 
telesno in duševno prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa, 
– spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno osebo, ki je težko 
telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, para-
liziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju. 

10. Kakšen je postopek za pridobitev vize? 
Pridobitev vize je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve.

11. Kakšni so pogoji in postopek za sklenitev zakonske zveze 
s tujcem?
Za sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji tujec potrebuje: 

-  izpisek iz rojstne matične knjige,
-  potrdilo, da je samskega stanu,
-  potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev 

zakonske zveze v tujini (zadnji dve potrdili sta lahko tudi zdru-
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druge listine, če tako določa zakon in dokazilo o pravici graditi, če ta 
še ni vpisana v zemljiško knjigo.

14. Kakšen je postopek registracije s.p.? Katere dokumente 
potrebujem? Kako dolgo traja registracija? Ali sta najemna 
pogodba in uporabno dovoljenje v primeru, ko gre za gostin-
sko dejavnost, predpogoj, preden se registriram kot s.p.?
Fizična oseba, ki se želi registrirati kot samostojni podjetnik, se zglasi 
na točki e-VEM osebno pri referentu, svetovalcu. Po zaključku po-
govora – svetovanja, po njegovem pooblastilu, v njegovem imenu, 
izvede svetovalec vpis - prijavo samostojnega podjetnika v Poslovni 
register Slovenije brezplačno. 

Bodoči podjetnik potrebuje za registracijo na vstopni točki e-VEM  
samo osebni dokument in davčno številko. 

Samostojni podjetnik posameznik lahko začne opravljati dejavnost, 
ko je:

• vpisan v Poslovni register RS pri AJPES,
• vpisan v davčni register, vpisan v obvezno zdravstveno zavaro-

vanje, itd. (v roku 8 dni po vpisu v PRS),
• izpolnil vse posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, v kolikor 

te posebne pogoje določa poseben zakon (uporabno dovolje-
nje in najemna pogodba za gostinski obrat torej nista pogoj za 
registracijo s.p.-ja, sta pa pogoj za opravljanje gostinske dejav-
nosti). 

15. Imam zaščiteno kmetijo. Z ženo sva solastnika. Eden od 
naju bi rad podaril svojo polovico kmetije enemu od otrok. Ali 
je to mogoče in v katerih primerih ter kakšen je postopek na 
upravni enoti?
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev določa, da je zaščitena 
kmetija kmetijska oziroma kmetijsko - gozdarska gospodarska eno-
ta, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakon-
skega para, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oz. 
njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha 
primerljive kmetijske površine.

Glede na navedeno zakonsko določilo lahko eden od staršev  po-
dari  svoj solastninski delež  enemu od otrok, vendar tistemu, ki bo 
kasneje dejansko prevzemnik celotne kmetije.
Pridobitelj solastninskega deleža po sklenitvi darilne pogodbe pri 
UE vloži vlogo za izdajo potrdila, da odobritev pravnega posla ni 
potrebna (19. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih) ter vlogi priloži 
izvod podpisane  pogodbe in potrdilo o plačilu upravne takse v 
višini 3,55 EUR. 

16. Kdaj in v kakšnih primerih so dopustne spremembe iz na-
slova lastništva ali pa obsega in strukture zaščitene kmetije. 
Kakšen je postopek na upravni enoti?
Spremembe lastništva zaščitene kmetije so dopustne v obsegu, ki 
ga določa Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG). V 
kolikor hoče  lastnik oz. solastnika zaščitene kmetije spremeniti la-
stništvo v nasprotju s tem zakonom, upravna enota zavrne izdajo 
potrdila po 19. čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) z odločbo oz. 
takšnega  pravnega posla  ne odobri.

Zaščitena kmetija se v prometu ne sme deliti, razen v primerih, ki jih 
določa ZKZ, to je:

- če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali na-

staja nova zaščitena kmetija;

- če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oz. se 

povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetij-

ske organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika;

- če se odtujijo stavbna zemljišča;

- če se odtujijo zemljišča, ki je jih po predpisih o dedovanju kme-

tijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko;

- če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slo-

venija oz. občina.

Na podlagi ZDKG sme oporočitelj nakloniti volilo, katerega predmet 
je del zaščitene kmetije, če s tem znatno ne prizadene gospodarske 
sposobnosti zaščitene kmetije. Šteje se, da gospodarska sposobnost  
zaščitene kmetije ni znatno prizadeta, če so predmet volil neobde-
lovalna kmetijska zemljišča, pri čemer posamezno volilo ne sme 
presegati 2 %, vsa volila skupaj pa ne smejo presegati 10% skupnih 
kmetijskih površin.

Postopek odpisa nepremičnine od zaščitene kmetije se prične na 
vlogo lastnika oz. obeh solastnikov zaščitene kmetije. Upravna taksa 
za izdajo odločbe znaša 17,73 EUR. V postopku upravna enota pre-
veri,  ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odpis predlagane nepre-
mičnine od zaščitene kmetije. V primeru dovolitve odpisa parcele 
od zaščitene kmetije upravna enota po pravnomočnosti odločbe 
pošlje izvod pravnomočne odločbe tudi na Zemljiško knjigo, da se 
izvrši  izbris zaznambe zaščitene kmetije pri konkretni nepremičnini. 

Pri preverjanju obsega zaščitene kmetije in ugotavljanju primerljive 
površine se uporabljajo podatki zemljiškega katastra. Sprememba 
podatkov v uradni evidenci zemljiškega katastra se izvaja na predlog 
lastnika nepremičnine.

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE
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17. Katere registre na področju kmetijstva vodi upravna eno-
ta? Kakšen je postopek pri priglasitvi sprememb posamezne-
ga registra?
Upravna enota vodi na področju kmetijstva:

- register kmetijskih gospodarstev, v katerem so po spremembi 

Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, v letu 2008, vodi 

tudi evidenca pridelovalcev hmelja, pridelovalcev oljk, pridelo-

valcev sadja v intenzivnih sadovnjakih in pridelovalcev sadja v 

ekstenzivnih oz. travniških sadovnjakih;

- register pridelovalcev grozdja in vina;

- register dopolnilnih dejavnosti.

Stranka, ki želi priglasiti spremembo v registru kmetijskih gospodar-
stev ali v registru pridelovalcev grozdja in vina, posreduje upravni enoti 
izpolnjen in podpisan ustrezen obrazec (priloge Pravilnika o registru 
kmetijskih gospodarstev; Uradni list RS, št. 1/2010 in priloge Pravilnika 
o registru pridelovalcev grozdja in vina – Uradni list RS, 16/07, 62/09) ali 
se osebno zglasi  na  Oddelku za kmetijstvo in gospodarstvo, kjer ustno 
na zapisnik priglasi nastalo spremembo. Po opravljeni spremembi v re-
gistru upravna enota stranki izda nov izpis iz RKG. Priglasitev sprememb 
v registrih je takse prosta. Nosilec kmetijskega gospodarstva je dolžan 
priglasiti spremembo v RKG  v roku 30 dni od nastale spremembe.
Sprememba podatkov v registru dopolnilnih dejavnosti se izvede na 
podlagi pravnomočne odločbe – dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti, ki se izda  na  vlogo  stranke.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja 
do Bohorja« (v nadaljevanju LAS) se je 
v organizaciji upravljalca LAS, Razvojne 
agencije Kozjansko, tudi letos predstavila 
na 48. Mednarodnem kmetijsko-živilskem 
sejmu v Gornji Radgoni – AGRA 2010.

Letošnja nosilna tema je bila Kneippovi 
parki podeželja »Od Pohorja do Bohorja«, 
z vsakodnevno zanimivo in inovativno 
ponudbo podeželja z namenom približati 
območje sedmih občin Od Pohorja do 
Bohorja. 
Na razstavnem prostoru LAS se je v četrtek, 
26. avgusta, predstavila tudi Občina 
Dobrna z bogato kulinarično ponudbo 
Aktiva kmečkih žena Dobrna in wellness 
ponudbo Term Dobrna. 

Prvi dan sejma, v soboto, 21. avgusta, se 
je na našem razstavnem prostoru ustavil 
tudi predsednik republike dr. Danilo Türk, 
ki je sejem uradno otvoril. Na razstavnem 

prostoru LAS smo mu predstavili osnove 
kneippanja, g. predsednik s soprogo 
in ostalimi gosti pa je užival tudi v 
kneippovem čaju.

V sklopu sejemskega dogajanja je bilo v 
ponedeljek, 23. avgusta, delovno srečanje 
Sveta županov LAS z namenom pregleda 
tekočih aktivnosti delovanja LAS in 
izvajanja 16 projektov LAS, od katerih je 
15 projektov že uspešno izvedenih in del 
Leader sredstev že izplačanih nosilcem 
projektov. Župani so se srečali tudi z 
ministrom za kmetijstvo gozdarstvo 
in prehrano na razstavnem prostoru 
ministrstva.

Osnovni namen predstavitve območja 
LAS je bil spoznati okuse in vonje območja 

Informacija o predstavitvi LAS 
na sejmu AGRA 2010

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

                                                              
 

        

ter načine sprostitve telesa in duha - na 
izletu med počitkom na dišečem travniku 
ali v raznoliki wellness in ostali turistični ter 
kulinarični ponudbi območja Od Pohorja 
do Bohorja.
Obiskovalci so se z zanimanjem ustavili 
na razstavnem prostoru območja občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. Sprostili 
so se s hojo po miniaturnem kneippovem 
parku in se seznanili s pestro paleto 
kulinaričnih, sprostitvenih, rekreativnih in 
ostalih neštetih doživetij podeželja LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«!

RA Kozjansko, upravljalec LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«

Jelena Zupanc

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
»OD POHORJA DO BOHORJA«
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komunala 
in okoljeOtvoritev rekonstruiranega odseka 

ceste Dobrna – Hudičev graben - Krištaje
V Občini Dobrna smo zaključili z rekonstrukcijo odseka lokalne 
ceste Dobrna - Hudičev graben – Krištaje, ki je vključevala ob-
novo 295 m dolgega odseka in je zajemala razširitev obstoječe 
ceste, izgradnjo pločnika ter kolesarske steze, postavitev cestne 
razsvetljave in izgradnjo  novega mostu preko Dobrnice. Ob-
stoječa cesta se je s 5,0 m razširila na 5,90 m vzdolž celotne 
trase. Pločnik in kolesarska steza sta zgrajena ob levem in de-
snem robu vozišča, pri čemer je del, ki poteka ob desnem robu, 
od vozišča fizično ločen s travnatim pasom. Takšen potek je iz-
veden do novega mostu čez Dobrnico, v nadaljevanju pa sta 
pločnik oziroma kolesarska steza le ob desnem robu vozišča, ki 
je prav tako fizično ločen z vmesnim pasom.

Vrednost navedenih del je znašala 755.000 €, od tega je občina 
prispevala 350.000 €, delež EU pa je v višini 405.000 €. Kot izva-
jalec del predmetne operacije je bila na javnem razpisu izbra-
na družba CM Celje, d.d., kot izvajalec nadzora pa podjetje RC 
PLAN M d.o.o. iz Celja

Operacijo »Rekonstrukcija lokalne ceste 464161 Dobrna – 
Hudičev graben – Krištaje« delno financira Evropska unija, naj-
več v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«. 

Svečana otvoritev  rekonstruiranega odseka ceste in novega 
mostu čez Dobrnico je potekala ob prisotnosti številnih obča-

nov in vabljenih gostov v sredo, 8. septembra 2010.  Pomemb-
no pridobitev za občino so svojemu namenu predali župan, g. 
Martin Brecl, predsednik Odbora za okolje in prostor ter komu-
nalo, g. Slavko Božnik in predsednik upravnega odbora podjetja 
Ceste Mostovi Celje, g. Marjan Vengust.
Blagoslov je opravil domači župnik, g. Niko Krajnc. V kulturnem 
programu, ki ga je povezovala ga. Alja Tihle, je sodelovala God-
ba Dobrna, Folklorna skupina Dobrna in Sestre Jakob. Uradne-
mu delu otvoritve je sledila pogostitev vseh prisotnih, ki so jo 
pripravile kmečke žene.

Bistvo navedenega projekta je celostna in učinkovita uredi-
tev odseka lokalne ceste Dobrna – Hudičev Graben – Krištaje, 
s čimer se omogoči povečanje splošne prometne varnosti na 
cestišču in njene večje pretočnosti v prometu za lokalno prebi-
valstvo, turiste in ostale obiskovalce Dobrne. 
Zahvaljujem se vsem lastnikom parcel ob  prenovljenem  odse-
ku, da so odstopili zemljišča in razumeli nujnost izvedbe tega 
projekta, prav tako  tudi vsem stanujočim ob trasi za strpnost v 
času gradnje. 

Zdenka Kumer
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Priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo
Seznanjamo in obveščamo vas, da je, skladno z Odlokom o oskr-
bi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 105/09), 
obveznost uporabnikov javne službe priključiti se na javni vo-
dovod ali javno kanalizacijo najkasneje v šestih mesecih po iz-
gradnji javnega vodovoda ali javne kanalizacije in hkrati opustiti 

priključek na zasebni vodovod, obstoječo greznico ali malo či-
stilno napravo skladno z navodili upravljavca vodovoda ali upra-
vljavca kanalizacije.
Za dodatne informacije se obrnite na upravljalca vodovodnih in 
kanalizacijskih sistemov v Občini Dobrna, t.j. Vodovod – kanali-
zacija, d.o.o., Celje.

Občina Dobrna

kmetijstvoPelinolistna ambrozija
(Ambrosia artemiisifolia L.)

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemii-
sifolia L.) je tujerodna invazivna rastlina, s 
katero se tudi v Sloveniji srečujemo že kar 
nekaj let. Cvetni prah pelinolistne ambro-
zije je eden najmočnejših znanih alerge-
nov in predstavlja zelo resno tveganje za 
zdravje ljudi, zato so nanjo pozorni zlasti 
tisti, ki v času njenega cvetenja občuti-
jo njene negativne učinke. V kmetijstvu 
vpliva na zmanjševanje pridelka žit, sonč-
nic, koruze,… povzroča težave pri spra-
vilu pridelka ter na travnikih in pašnikih 
močno zmanjšuje kakovost krme (živina 
je ne mara) in kvari mlečne proizvode 
(priokus). 

V Sloveniji se z ambrozijo srečujemo veči-
noma ob robovih njiv posejanih s koruzo, 
krompirjem, bučami in vrtninami. Sicer 
imamo v Sloveniji kolobar, ki ambroziji ne 
ustreza najbolj in tudi zato v kmetijstvu 
še zadovoljivo obvladujemo pelinolistno 
ambrozijo. Ker je nezahtevna glede ra-
stnih razmer, je predvsem plevel zapu-
ščenih in neobdelanih površin oziroma 
površin, kjer je zaradi gradnje ali drugih 
vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. 
Največ je najdemo ob cestah, železniških 

progah, ob bregovih rek in potokov, na 
zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih ze-
mljiščih ter v primerih slabe komunalne 
urejenosti javnih in drugih površin, od 
koder se lahko širi na kmetijska zemljišča.

Prepoznavanje
Rod Ambrosia sestavlja približno 40 vrst, 
ki večinoma izvirajo iz Severne Amerike. 
Spada v družino nebinovk (Asteraceae). 
Cvetoče rastline ambrozije imajo zna-
čilnosti, na podlagi katerih jih je mogo-
če razlikovati od drugih vrst. Sejance in 
mlade rastline pa je težje prepoznati. Za 
ambrozijo pogosto zamenjujemo zlasti 
vrste, ki spadajo v druge rodove družine 
nebinovk, kot so Artemisia, Tagetes, Se-
necio in Tanacetum ali pa tudi rastline, 
ki spadajo v druge družine, zlasti tiste s 
pernato oblikovanimi listi in druge vrste 
ambrozij (npr. trikrpo ambrozijo, trajno 
ambrozijo,…).
Pelinolistna ambrozija je poletna enole-
tnica, katere semena so kaliva zelo dolgo. 
Je pokončna in vitka rastlina, običajno 
visoka od 30 cm do 2 m ter je navadno 
precej razvejana. Posamezno rastoče ra-
stline so pogosto nižje in bolj razvejane. 

Listi so sestavljeni in nazobčani kot pri 
praproti, dolgi so 4-10 cm. Na obeh stra-
neh so svetlo zeleni z bledimi žilami ter 
belimi dlačicami na spodnji strani listov. 
Steblo je rdečkasto in dlakavo, pri tleh 
debelo 2-4 cm. Ženski cvetovi so neopa-
zni, posamični ali v majhnih skupinah in 
se nahajajo v zalistju vrhnjih listov. Mo-
ški cvetovi so zeleni in majhni (2-4 mm), 
združeni v podolgovate cvetne glavice 
(socvetja) na koncu vrhnjih vej. Rastli-
na cveti od konca julija do novembra 
(do prve slane), odvisno od podnebnih 
razmer. Je vetrocvetka in v zrak sprošča 
velike količine cvetnega prahu (v sušnih 
letih več, v mokrih letih manj pelodnih 
zrn). Plod je rdeče-rjav in olesenel, se ne 
odpre ter v dolžino meri 3-4 mm. Rastlina 
odmre ob prvi slani. Ima izjemno veliko 
sposobnost razmnoževanja (oblikuje ve-
liko semen, ki so kaliva tudi po daljšem 
obdobju mirovanja v tleh).

Biologija in ekologija
Pelinolistna ambrozija začne kaliti spo-
mladi (aprila). Ustrezajo ji zlasti sončne 
lege in topla mesta z bogatimi hranilnimi 
snovmi in rahlo kislimi tlemi. Je rastlina 
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kratkega dne. V srednji Evropi običajno 
cveti od julija do oktobra. Sproščanje 
cvetnega prahu se začne ob sončnem 
vzhodu, se nadaljuje tekom dopoldneva 

in doseže najvišjo intenziteto okrog pol-
dneva. Glavna sezona sproščanja cvetne-
ga prahu je avgusta in septembra (lahko 
se začne že konec junija in traja vse do 
konca oktobra). Cvetni prah ambrozije na 
večje razdalje raznaša veter (širi ga lahko 
tudi 200 km daleč). Semena dozorijo od 
sredine avgusta naprej. Cvetove oprašu-
je veter, semena pa lahko tvori s samo-
oplodnjo. Semena padejo neposredno 
iz matične rastline in večina semen tudi 
ostane v bližini matične rastline. Steblo 
pelinolistne ambrozije se zlahka prelomi, 
vendar rastlina prenese odstranitev vrha 
stebla in listov. Ima visoko sposobnost 
nove rasti, kar ji omogoča cvetenje in 
tvorjenje semen tudi po košnji ali drugih 
posegih, ki se med sezono večkrat po-
novijo. Seme ob zrelosti preide v stanje 
mirovanja. Del semena prične kaliti spo-
mladi. 

Širjenje
Večji del plodov pade na tla blizu ali pod 
samo matično rastlino. Plodove lahko ra-
znašajo tudi ptice, vodni tokovi in taleči 
sneg (plodovi plavajo na vodi) ter seveda 
tudi človek. Najpogosteje se plodovi s 

semeni prenašajo z mulčerji, kosilnicami, 
kombajni, sejalnicami in drugimi obde-
lovalnimi stroji, z organskimi odpadki in 
obdelavo tal, s semenom gojenih rastlin 
in v hrani za domače živali, z železniškim 
in cestnim transportom, ob poplavah, …

Alergenost ambrozije
Cvetni prah pelinolistne ambrozije je 
eden najmočnejših znanih alergenov in 
predstavlja zelo resno tveganje za zdrav-
je ljudi. Cvetni prah spada med najpogo-
stejše povzročitelje senenega nahoda, 
pogosto pa povzroča hude simptome 
podobne astmi. Pelinolistna ambrozija 
vsebuje tudi eterična olja, ki lahko pov-
zročijo draženje kože. Pogoste so tudi 
navzkrižne reakcije z drugimi alergenimi 
rastlinami iz rodu Ambrosia.

Ukrepi za preprečevanje širjenja
Preprečevanje škodljivih vplivov pelinoli-
stne ambrozije je mogoče le z doslednim 
odstranjevanjem rastlin in preprečeva-
njem njenega cvetenja oziroma tvorbe 
semen, s katerimi se širi dalje. Pelinolistna 
ambrozija je pri nas že tako razširjena, da 
lahko z umnim ukrepanjem le prepre-
čimo ali upočasnimo širjenje rastline in 
tako vplivamo na zmanjšanje škode, ki je 

že in še bo nastala zaradi ambrozije. Za 
preprečevanje razvoja ambrozije upora-
bljamo različne metode, ki jih lahko upo-
rabimo samostojno ali v kombinacijami z 
drugimi metodami, da omejimo kalitev 
semena. Izbira metode je odvisna od šte-
vila rastlin, njihove razvojne faze, zasto-
panosti semen ambrozije v tleh, rastišča 
in načina rabe zemljišč.

V času, ko na posameznem območju ozi-
roma površini opazimo posamične rastli-
ne ambrozije, je smiselno vse rastline po-
puliti s korenino vred še pred cvetenjem 
oziroma preden semena dozorijo. Cveto-
če rastline uničujemo popoldan, izpulje-
ne rastline pa posušimo ali kompostira-
mo ali sežgemo. Pri delu uporabljamo 
rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno 
telo, očala in masko. Med mehanske 
ukrepe uvrščamo tudi prekopavanje ali 
oranje. Z izvedbo tega ukrepa semena 
ambrozije zakopljemo vsaj 10 cm glo-
boko in tako preprečimo njihovo kalitev. 
Tik pred cvetenjem je v primeru, da ne 
moremo opraviti puljenja rastlin, smise-
len ukrep košnja ali mulčenje. Košnjo ali 
mulčenje opravimo čim bližje tlom, da 
kar najbolj zmanjšamo možnost obrašča-
nja. V času, ko semena dozorijo, ne kosi-
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mo več, saj lahko s košnjo pripomoremo 
k raznašanju semena. Rastline lahko po 
košnji razvijejo več vodoravnih stranskih 
poganjkov s cvetovi, ki rastejo tik nad po-
vršino tal in jih pri naslednji košnji težko 
ali pa sploh ne moremo odstraniti, zato je 
smiselna kombinacija s prekopavanjem 
ali ožiganjem s plamenom ali uporaba 
herbicidov.
Na podlagi poskusov učinkovitosti her-
bicidov, ki jih v Sloveniji uporabljamo za 
zatiranje plevelov v poljščinah, trajnih 
nasadih, strniščih ter na nekmetijskih ze-
mljiščih, je mogoče ugotoviti, da imamo 
dovolj učinkovitih herbicidov, s katerimi 
preprečujemo širjenje te plevelne vrste. 
Zlasti to velja za zatiranje ambrozije v 
koruzi. Težave z zapleveljenostjo z am-
brozijo lahko pričakujemo v posevkih 
sončnic (ambrozija in sončnica sodita v 
isto botanično družino), soje in ovsa ter 
pri pridelavi zelenjave. Ne pozabimo, da 
je uporaba herbicidov omejena na vodo-
varstvenih območjih in ob vodotokih ter 
prepovedana v ekološki pridelavi, kar se-
veda še otežuje njeno zatiranje oziroma 

od nas zahteva še bolj dosledno upošte-
vanje ustreznega kolobarja, obdelave tal 
ter oskrbe gojenih rastlin. 
Čeprav se z ambrozijo pri nas srečujemo 
že nekaj let in se njene nevarnosti že vr-
sto let zavedajo v mnogih državah, kjer 
raste ambrozija, smo v Sloveniji zadevo 
po zakonodajni plati pričeli urejati šele 
letos.
Tako je 19. maja 2010 pričel v Sloveniji ve-
ljati zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
(ZZVR-1C; Ur. l. RS, št. 36/2010), ki je opre-
delil pelinolistno ambrozijo in druge neo-
fitne vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive 
rastline, pri katerih se izvajajo fitosanitarni 
ukrepi. Zakon nalaga imetnikom zemljišč, 
da morajo izvajati ukrepe za zatiranje in 
o vseh novih ali nepričakovanih pojavih 
ambrozije nemudoma obvestiti pristojne 
fitosanitarne organe o problematičnosti 
zemljišč, kjer raste ambrozija.
4. avgusta 2010 je v Sloveniji stopila v ve-
ljavo še Odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. 
l. RS, št. 63/2010). Z omenjeno odredbo 

ima celotno ozemlje Republike Slove-
nije status posebnega nadzorovanega 
območja in smo imetniki zemljišč, na 
katerem raste škodljiva rastlina, z name-
nom preprečevanja širjenja in za zatiranje 
škodljive rastline dolžni izvesti naslednje 
ukrepe:

- odstraniti škodljive rastline s korenina-
mi vred ali odstraniti njihov nadzemni 
del na način, da se škodljiva rastlina v 
tej rastni dobi ne obraste več;

- opraviti nadaljnja redna opazovanja 
zemljišč v rastni dobi do konca sep-
tembra. 

Odstranitev škodljive rastline se izvede 
na stroške imetnika zemljišča.

S težavami, ki jih povzroča ta rastlina, se 
srečujemo tako na kmetijskem kot tudi 
zdravstvenem in okoljevarstvenem po-
dročju. Uspehe lahko pričakujemo le ob 
dobri osveščenosti in dobrem sodelova-
nju vseh vpletenih.

 Iris Škerbot, univ.dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)

pri KGZS – Zavod Celje

dogodkiPraznik občine Dobrna

V torek, 15. junija, je bila v dvorani Zdraviliškega doma slavnostna 
seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kulturnim progra-
mom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za leto 2010 ter 
priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slavnostno sejo je 
povezoval g. Tone Vrabl, udeležili pa so se je, poleg prejemnikov 
priznanj, svetnikov Občinskega sveta Občine Dobrna in župana, 
še povabljeni gostje iz sosednjih občin, predstavniki društev, or-
ganizacij, odborov in komisij ter številni občani. 

Letos je praznični utrip popestrila  Godba Dobrna, ki je igrala v 
pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim domom. Slavno-
stno sejo je s slovensko himno otvoril sekstet Vigred pod vod-
stvom  g. Franca Golčerja.  Nadalje je župan Občine Dobrna, g. 
Martin Brecl, predstavil dosežke v zadnjih letih delovanja Občine 
Dobrna. Čestital je vsem dobitnikom priznanj, zlatim osnovnošol-

cem  in občanom Občine Dobrna ob prazniku. Kulturni program 
se je nadaljeval z nastopom Godbe Dobrna, pod vodstvom ka-
pelnika g. Mitje Maroška, s prisrčnim nastopom otrok iz vrtca Do-
brna, pod vodstvom mentorice  ge. Marijane Glušič, ter z nasto-
pom otrok Osnovne šole Dobrna in plesne skupine Blue Butterfly 
Dance. V kulturnem programu je sodelovala tudi Ženska vokalna 
skupina KUD Dobrna, pod vodstvom zborovodkinje ge. Monike 
Špegelj Lojen. 

Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, 
to je učencem, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili z odličnim 
uspehom, in sicer: Špeli Hrovat, Anamariji Kravos, Mateju Mešlu, 
Maticu Pinterju in Patriciji Povšnar. Vsem smo zaželeli, da bi na 
nadaljnji srednješolski poti dosegali še takšne rezultate in uspehe. 
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Temu pa je sledil najbolj svečan dogodek te prireditve, podelitev 
priznanj Občine Dobrna za leto 2010.

ZLATI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2010 je prejela Folklor-
na skupina KUD Dobrna za 60 let ohranjanja in negovanja ljud-
skega plesnega izročila, za prispevek k prepoznavnosti Občine 
Dobrna in vsestransko prisotnost v družbenem okolju.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2010 so prejeli: 
Sekstet Vigred ob 20. obletnici plodovitega delovanja na glas-
benem področju  štiriglasnega petja, značilnega za slovensko 
pesem, in za umetniški prispevek na promocijskih prireditvah 
Občine Dobrna.
g. Peter Ternovšek za požrtvovalnost v gasilskih intervencijah, 
za mentorstvo na tekmovanjih v gasilstvu in odgovorno  delo v 
organih PGD Dobrna.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA za leto 2010 so prejeli:
Ženska vokalna skupina Dobrna za  visoko raven  ženskega 
zborovskega petja in prepoznavno  vpetost v kulturni utrip Ob-
čine Dobrna.

g. Stanislav  Pečnik za ustvarjalno in odgovorno opravljanje na-
log v sekcijah in organih Društva upokojencev Dobrna.
g. Darko Korošec za odgovorno in zavzeto opravljanje nalog 
gospodarja PGD Dobrna , za mentorstvo članicam v gasilskih tek-
movalnih disciplinah in za osebni prispevek k razvoju društva.

ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2010 SO BILA PODELJENA:
g. Francu  Golčerju za  dve desetletji kvalitetne rasti vokalne 
skupine Vigred pod njegovim vodstvom in za osebni prispevek k 
ljubiteljski kulturi v  Občini Dobrna.
Župnijski Karitas Dobrna za dve desetletji karitativnega dela za 
vsakogar, ki se znajde v materialni stiski ali ga starost, bolezen in 
osamljenost postavljajo na rob življenja v skupnosti.

Prireditev je slovesno zaključila Folklorna skupina KUD Dobrna s  
spletom štajerskih plesov.  

Vsem dobitnikom občinskih priznanj, županskih priznanj in pri-
znanj zlatim osnovnošolcem iskreno čestitamo in se zahvaljuje-
mo za njihov prispevek  k razvoju občine.

Zdenka Kumer

Kresni večer
Že kar tradicionalno KUD Dobrna pripravi  kresovanje. Letos smo 
ga izvedli na sam kresni večer, 24. junija, v večernih urah. Nastopa-
le so vse sekcije: Folklorna skupina, Godba Dobrna, Moški pevski 
zbor, Vokalni sekstet Vigred in Ženska vokalna skupina. Pridružile 
so se nam še Vaške pevke, Aktiv kmečkih žena pa nas je razvajal 
z različnimi dobrotami. Veseli smo, da je prireditev obiskalo veliko 
ljudi. To nam daje zagon, da bo prireditev tudi drugo leto popol-
noma uspela!

Predsednica KUD Dobrna:
Mateja Golčer
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Drugo srečanje z lastniki in upravljalci zemljišč
V soboto, 26. junija,  je bilo pri Lovski koči 
Trojna nad Dobrno srečanje z lastniki in 
upravljalci zemljišč na področju Lovske 
družine Dobrna. Nekaj čez 250 jih je pri-
šlo iz vseh naselij občine Dobrna pa tudi 
iz mestne občine Velenje in občine Voj-
nik, kjer se nahaja del lovišča LD Dobrna. 
Srečanje organiziramo vsako drugo leto. 
Ob zvokih Savinjskih rogistov in moškega 
pevskega zbora KUD iz Šentilja pri Mari-
boru je potekal kulturni program, ki ga 
je povezovala Lidija Senič, članica LD Do-
brna. Starešina LD Dobrna, Miran Freitag, 
je v pozdravnem nagovoru nanizal vrsto 
dejavnosti na podlagi koncesije iz Zakona 
o lovu, gojitvi in varstvu divjadi. Pri tem je 
še posebej izpostavil skrb za vzdrževanje 
dobrih odnosov z lastniki in upravljalci ze-
mljišč, kjer včasih prihaja do zapletov pri 
ocenjevanju in povračilu škode, ki jo pov-
zroča divjad.
LD Dobrna gospodari s 4600 ha velikim lo-
viščem, v katerem člani-lovci opravijo vsa-
ko leto lepo število prostovoljnih delovnih 
ur, da bi lahko uresničili vse z gospodar-
skim planom zastavljene naloge.
Zbrane na srečanju je pozdravil predsednik 
Savinjsko- Kozjanske Zveze lovskih družin 
Celje, Maksimiljan Arlič, in poudaril, da so 

samo dobri odnosi med lovci in lastniki ali 
upravljalci zemljišč pogoj za uspešno delo 
vsake lovske družine. Opozoril je na vedno 
več negativnih pojavov v lovišču, ko posa-
mezniki s hrupom motorjev izven lokalnih 
prometnic vnašajo nemir med vse vrste 
divjadi in z vožnjo povzročajo škodo na 
kmetijskih zemljiščih.
Občino Dobrno je zastopal podžupan 
Jože Majer. Povedal je, da lovska družina 
dobro sodeluje z ostalimi društvi Dobrne 
in občani, še posebno ko gre za uresni-
čitev projektov, ki pomenijo napredek za 
posamezno naselje ali več. V taki skupni 
akciji smo lansko leto dobili do lovske koče 
urejeno in asfaltirano cesto.

Srečanja se je udeležil tudi g. Klaus Galle, ki 
ima na področju LD Dobrna, skupaj z dru-
gimi solastniki, kar nekaj omembe vrednih 
gozdnih in drugih površin. 

Za dobro počutje je poskrbel še humorist 
VRLIČ. Dišalo je po golažu. Polna luna na 
nebu pa je toplo poletno noč napravila še 
bolj čarobno.
»Še se vidimo«, je bilo slišati iz vrst udeležen-
cev, ko so se poslavljali in odhajali domov.

Anton Mogu
foto: Edi Dobovičnik

Štajerski rogisti v pozdrav udeležencem srečanja

g. Klaus Galle in g. Miran Freitag, starešina LD Dobrna, 

med pogovorom o gamsih in lesu
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Prikaz kmečkih 
opravil in običajev
V nedeljo, dne 27.06.2010, je na Dobrni pred Hišo kulturne dedi-
ščine potekala tradicionalna prireditev Prikaz kmečkih opravil in 
običajev.

Sodelujoči občani so prikazali več kot 20 opravil. Videli smo lahko 
prikaz pletenja mreže, izdelovanje brezove metle, žaganje hlodov, 
vezanje lončenih piskrov, izdelavo omela za krušno peč, klepanje 
srpa in kose, luščenje ječmena in koruze, mletje žita in prešanje 
sadja, prikaz dela s slamoreznico, izdelavo rož in okraskov iz ličja, 
delo predic, izdelavo lesenih cokel in še mnoga druga, v preteklo-
sti običajna dela na kmetiji.

Poleg organiziranih skupin, ki so opravila prikazovale, ne smemo 
pozabiti tudi na nastopajoče, ki so poskrbeli za kulturni program. 
Nastopali so: Ljudske pevke iz Dobrne, Veseli fušarji, Folklorna 
skupina KUD Dobrna ter brata Švent in sicer David s klarinetom in 
Matej s harmoniko. Zanimiv glasbeni vložek z lajno pa je pripravil 
tudi gospod Jože iz sosednje Socke . Za zabavo ob koncu priredi-
tve je poskrbel trio Jasa.

Sodeloval je tudi Mladinski klub Dobrna z otroškimi delavnicami, 
Konjerejsko društvo Dobrna pa je pripravilo srečelov ter razstavo 
malih živali.

V pestrem dogajanju se je zvrstilo tudi nekaj nagradnih iger in 
sicer v molži, metanju podkvic in zabijanju žebljev. Nagrade so 
prispevali sponzorji: Terme Dobrna, Slaščičarna Jagoda in lastnik 
piknik prostora na  kmetiji Marovšek na Brdcah. 

Ne smemo pozabiti omeniti tudi povezovalke programa, ge. 
Stanke Repas, ki se je potrudila in vso dogajanje spletla v zanimi-
vo predstavitev  za vse generacije obiskovalcev.

Hkrati si je bilo možno ogledati tudi Hišo kulturne dediščine, v 
kateri se nahaja zbirka starin našega zbiratelja Jožeta Poleneka.
 
Vsem sodelujočim, nastopajočim ter sponzorjem, se lepo zahva-
ljujemo za sodelovanje in se priporočamo za njihovo prisotnost 
pri podobnih prireditvah  tudi v prihodnje. 

Marija Švent

Koncertnemu listu na rob
Desetletja nazaj smo v Dobrni ustvarjalci ljubiteljske kulturne de-
javnosti tarnali zaradi pomanjkanja prostorov za društveno delo. 
Komaj dobra dva tedna po uradni otvoritvi objektov družbenega 
standarda, za nas najpomembnejšega- Kulturni dom Dobrna, me 
je v teh tako težko pričakovanih prostorih obšel nelagoden obču-
tek, da bomo poslej tožili nad pomanjkanjem tistih, ki jim je do 
kulturnih prireditev.
Konec junija so pevci seksteta Vigred s slavnostnim koncertom 
obeležili 20-letnico delovanja. Skrbno in z navdušenjem so se pri-
pravljali nanj; v program so vpletli uspešnice svoje glasbene poti, 
povabili k sodelovanju pevce iz prvotne zasedbe, predstavili naj-
novejšo zgoščenko in presenetili z gosti-razposajenim kvartetom 
pozavn  iz Celja in  družinskim kvartetom Golčer. Predvsem pa so 
se veselili  tega, zanje nadvse izjemnega, kulturnega dogodka.
Toda tisti večer jih je pričakala skorajda prazna dvorana, čeprav 
je v vsak dom s pošto prispelo prijazno vabilo na brezplačni kon-
cert, Dobrnčani pa smo jih tako nezainteresirano odložili.
Med peščico poslušalcev sem sprva doživljala paleto negativnih  
čustev, predvsem pa me je bilo sram, da krajani Dobrne ne pre-
moremo toliko naklonjenosti do pevcev, ki so  v dvajsetih letih  

prispevali praznični pridih 
za prenekateri družbeni in 
osebni dogodek, da bi s svo-
jo prisotnostjo na koncertu 
pripomogli k slovesnemu  
vzdušju.
Morda bo kdo rekel:” Saj so 
dobili občinsko priznanje, kaj 
bi pa še radi.”  Nič drugega 
kot s sokrajani deliti veselje in 
ponos, upravičen ponos, ob 
jubileju. In kako bi to lahko najbolje storili, če ne prav s pesmijo?
Ta nas je tudi tokrat potegnila v svoj čarni ris, da je zapelo srce in 
so skelele dlani; in je kljub začetni grenkobi bil dober, lep večer.
Na koncertno vabilo so pevci zapisali verz pesnika Marka Pavčka:” 
Pesem je srce, če ga imaš.” Jože, Eta, Primož, Franc in oba Andreja 
srce za pesem imajo. In Dobrnčani- koliko mi premoremo srca za 
lepo pesem, našo, slovensko? V kontekstu tega zapisa malo, bore 
malo. Žal!

Herta Rošer
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Srečanje veteranov na Dobrni

V soboto, 29.maja 2010, je bilo na nogometnem igrišču Novi grad 
že 10.tradicionalno srečanje veteranov vojne za Slovenijo MO 
Celje ter občin Dobrna in Vojnik, ki so ga pripravili in organizirali 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje, Veteran-
sko društvo Sever- odbor Celje ter Občina Dobrna. Srečanje se je 
najprej začelo z nagovorom predsednika Območnega združenja 
veteranov, Dareta Sevška, sledilo je slovesno svečano veteransko 
dejanje. Navzoče je pozdravil tudi predstavnik Veteranskega dru-
štva Sever.
 
Slavnostni govornik tokratnega srečanja je bil župan Občine Do-
brna, Martin Brecl, tudi sam veteran, ki je vsem zbranim zaželel 
dobrodošlico ter prijetno počutje na Dobrni. V nadaljevanju je 
orisal zgodovino slovenskega naroda pred 19 leti ter poudaril po-
men osamosvojitvene vojne in ključne dogodke slovenske poti v 
samostojnost. Sledil je kratek kulturni program, kjer so se predsta-
vili in sodelovali Godba Dobrna, Upokojenski moški pevski zbor 
Dobrna, harmonikaš Viki Ašič in baritonist Andrej Bremec.
Po končanem kulturnem programu je za vse veterane, povablje-
ne goste in ostale udeležence bila pripravljena pogostitev z oku-
snim toplim obrokom (pasuljem), pripravljenim v Vojašnici Celje 
in pivom.
V sklopu tega srečanja je bil v parku možen tudi ogled vojaške, 
policijske in gasilske tehnike ter republiške enote z reševalnimi psi 
za iskanje ponesrečencev izpod ruševin. Obiskovalci so največ 
zanimanja pokazali za ogled vojaškega oklepnika in policijskega 
vozila v notranjosti ter pešadijske in policijske oborožitve, med 
najbolj navdušenimi pa so bili mladi in šolska mladina. Zanimivo 
je bilo tudi gasilsko reševalno vozilo s hidravličnimi škarjami za 
reševanje udeležencev v naravnih in prometnih nesrečah.

Za zaključek bi se zahvalil vsem, ki so omogočili in sodelovali pri 
pripravi tega srečanja, tako da so lahko udeleženci in ostali obi-
skovalci odhajali domov z dobrimi vtisi, saj je k temu pripomoglo 
tudi lepo vreme in dobra organizacija prireditve.  
Ponovno se snidemo na Dobrni čez tri leta.

 Jože Majer,
podžupan, veteran

foto: Bogomil Šibanc

Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna

Kljub dopustniškemu času se je v obdobju od zadnjega članka, 
objavljenega v glasilu Dobrčan v mesecu juniju, v PGD Dobrna 
odvijala vrsta raznih aktivnosti ter izvajale naloge, ki smo si jih 
zadali tako s planom dela za leto 2010, kot tudi s sklepi sprejetimi 
na rednih sejah Upravnega odbora društva. 

Poleg osnovne dejavnosti društva, ki temelji na zagotavljanju 
kontinuirane požarne varnosti, smo se članice in člani društva ak-
tivno vključevali tudi v druge pomembne aktivnosti v kraju. Vse-
skozi se velika pozornost posveča izobraževanju in usposabljanju 
članstva z namenom  pridobivanja dodatnih znanj s področja 
gasilstva, zaradi česar se člani redno udeležujejo raznih tečajev in 
drugih oblik izobraževanj. Glede na to, da je poletni čas tudi čas 

gasilskih tekmovanj, se naše članice in člani skozi vaje vseskozi pri-
dno pripravljajo na tekmovanja, zato dobri rezultati na tekmova-
njih ne presenečajo. V naslednjih dveh mesecih je razpisanih kar 
nekaj pomembnih meddruštvenih tekmovanj, na katerih bodo 
nastopale vse ekipe od najmlajših pionirjev do članic in članov ter 
veteranov. Letošnje tekmovanje Gasilske zveze Vojnik – Dobrna 
bo v začetku meseca oktobra organizirano v Vojniku. PGD Dobr-
na je organizator meddruštvenega gasilskega tekmovanja za pre-
hodni pokal Dobrne v moški in ženski konkurenci, ki bo v soboto, 
4. septembra, na piknik prostoru pri upravi TERM Dobrna. Članice 
in člani društva smo se tudi v tem obdobju udeleževali gasilskih 
parad, ki jih društva običajno organizirajo ob praznovanjih svojih 
okroglih obletnic delovanja ali pa ob pomembnih pridobitvah za 
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društva. V PGD Dobrna se tudi letos intenzivno pripravljamo na 
mesec oktober - mesec požarne varnosti, v katerem se največja 
pozornost namenja predvsem osveščanju ljudi o pomembnosti 
požarne varnosti in preventivi. 

V zadnjem obdobju smo članice in člani PGD Dobrna izvajali na-
slednje pomembnejše aktivnosti:  
l 28.05.2010 – Cerknica; podelitev diplom ob zaključku izo-

braževanja članicam PGD Dobrna Stanki REPAS in Tatjani 
PODPEČAN, ki sta uspešno zaključili izobraževanje v Lju-
bljani ter pridobili naziv - višji strokovni svetovalec VGČ 
org. 

l 17.06.2010 -Priprave na prireditev »Gasilska noč z Modrija-
ni« ob 135 -letnici delovanja PGD Dobrna. V ta namen smo 
člani gasilskega društva na glavnem parkirnem prostoru 
na Dobrni postavili velik prireditveni šotor ter nekaj doda-
tnih manjših montažnih objektov za potrebe prireditve. 

l 18.06.2010 –  Ob 135- letnici delovanja PGD Dobrna je po-
tekala svečana seja članstva PGD Dobrna, na kateri so po-
leg članic in članov PGD Dobrna prisostvovali: župan ob-
čine Dobrna, direktor TERM Dobrna, ravnateljica Osnovne 
šole Dobrna, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, pred-
stavniki gasilskih društev Gasilske zveze Vojnik - Dobrna, 
člani PGD Suhor in drugih sosednjih gasilskih društev. Seje 
so se udeležili tudi predstavniki drugih društev, ki delujejo 
na področju Občine Dobrna. Sejo so popestrili še Godba 
Dobrna,  Ženski pevski zbor KUD Dobrna in harmonikar-
ja iz vrst članstva PGD Dobrna. Na seji so bila podeljena 
razna priznanja in plakete članicam in članom društva ter 
posameznim vabljenim gostom. 

l 19.06.2010 – Gasilska noč z Modrijani; ob visokem jubileju 
delovanja PGD Dobrna je bila izvedena prireditev, ki smo 
jo poimenovali »Gasilska noč z Modrijani«. Prireditev je bila 
uspešna, za kar gre zahvala predvsem vsem donatorjem 
in sponzorjem, članicam in članom PGD Dobrna za neu-
morno delo pri pripravi prireditve in vsem ostalim, ki so 
kakorkoli pripomogli  k uspešni obeležbi jubileja. Zato še 
enkrat vsem naštetim izrekamo iskrena hvala za to pomoč 
v upanju na nadaljnje dobro sodelovanje pri realizaciji še 
nekaterih pomembnih projektov PGD Dobrna. 
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l 05.07.2010 – Požar na osebnem vozilu; nekaj po 10. uri do-
poldne je zagorelo osebno vozilo na cesti med Pristovo in 
Dobrno. Požar je delno lokaliziral že lastnik vozila, dokonč-
no pa so ga pogasili člani PGD Dobrna ter ob intervenciji 
na vozilu odklopili akumulator. Poškodovanih ni bilo, na-
stala je le materialna škoda.   

l 17.07.2010 –  Gasilski curki namenjeni mladoporočencema; 
članice in člani PGD Dobrna smo na cesti pri Osnovni šoli 
Dobrna z vodnimi curki simbolično obeležili poroko člani-
ce in člana PGD Dobrna Nataše KRAJNC ZAKRAJŠEK in Ma-
tjaža KRAJNC ter jima ob tej priliki izrekli iskrene čestitke.   

l 29.07.2010 –  V mesecu juliju in avgustu smo opravili  razna 
dela pri ribniku, med drugim je bila montirana varnostna 
ograja na pomolu, izdelan je bil lesen plato, največ dela 
pa je bilo namenjenega čiščenju ribnika, saj je ob ugodnih 

vremenskih pogojih prekomerno porasel s travo in drugi-
mi rastlinami, značilnimi za ribnike.

l 09.08.2010 – Obnovitev strehe na gasilskem domu; člani 
gasilskega društva smo tega dne pričeli z obnovitvenimi 
deli na strehi nad starim delom gasilskega doma. Odstra-
nili smo vso strešno opeko, celotna površina je bila prekri-
ta z deskami in folijo, vstavljene so bile nove letve, nato pa 
smo se lotili ponovnega  prekritja s staro opeko. Pri tem je 
bil del uničene stare opeke zamenjan z novo. Po izvedbi 
vseh krovskih del smo dotrajane žlebove zamenjali z no-
vimi. Ob tej priliki bi se v imenu upravnega odbora PGD 
zahvalil vsem gasilcem, ki ste s svojim znanjem, z voljo in 
nesebično pomočjo prispevali svoj delež pri realizaciji za-
stavljene naloge.   
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Nikakor pa ne moremo mimo tega, da ne bi v tem članku zajeli 
tudi nekaj tekmovalnih uspehov članic in članov društva, ki s svo-
jo udeležbo na raznih tekmovanjih potrdijo svojo pripravljenost, 
spretnost in znanje gasilskih veščin, ki jim še kako lahko pridejo 
prav takrat, ko je to najbolj potrebno. Lahko smo ponosni na te 
gasilke in gasilce, ki pridno polnijo vitrine v gasilskem domu z 
osvojenimi pokali in priznanji. 

Tako so v tem letu na posameznih tekmovanjih dosegli naslednja 
mesta:

26.06.2010  –  Velika Pirešica   članice A   1. mesto,  prehodni pokal 
26.06.2010  –  Frankolovo    članice A   3. mesto
26.06.2010  –  Gorenje članice A   3. mesto
26.06.2010  –  Gorenje člani  A      3. mesto
27.06.2010  –  Vitanje  članice A   1. mesto
03.07.2010  –  Nova Cerkev    članice A    2. mesto
10.07.2010  –  Zreče  članice A    2. mesto 
17.07.2010  –  Lemberg           članice A   3. mesto
17.07.2010  –  Lemberg  člani A        3. mesto 
31.07.2010  –  Ljubečna  članice A   2. mesto
07.08.2010  –  Latkova vas   članice A    2. mesto 
29.08.2010  –  Socka  članice A   2. mesto

Toliko v članku za mesec september, upam in prepričan sem, da 
se bo do zadnje letošnje izdaje Dobrčana v mesecu decembru 
nabralo še kar veliko zanimivih dogodkov, s katerimi vas bomo 
seznanili v takratni izdaji glasila. 

Na pomoč!
Za PGD Dobrna:
Stanislav PEČNIK 

Taborjenje mladine gasilske zveze 
Vojnik - Dobrna
Mladinska komisija GZ Vojnik-Dobrna je v 
mesecu maju pripravila trodnevno tabor-
jenje za najmlajše.
Tabor se je odvijal v prijetnem planinskem 
okolju Kala, udeležilo  pa se ga je 48 mladih 
iz vseh šestih društev  naše gasilske zveze.
Program je bil zelo pester, v ospredju pa 
je vsekakor bilo gasilsko izobraževanje za 
pridobitev znanj osnovnih, najmlajšim ga-
silcem razumljivih, vsebin. Svoje spretnosti  
so mladi lahko pokazali pri  vezanja vozlov, 
nudenju prve pomoči, gašenju z gasilni-
kom in drugih veščinah. 
Prav prijeten je bil tudi vzpon na Mrzlico in 
vrnili smo se z dodatno energijo, ki smo jo 
porabili na igrišču v raznih športnih igrah, 
kjer je morala ekipa mentorjev seveda 
športno priznati poraz.
Ob družabnih večerih pa je bilo veliko sme-
ha in dobre volje, saj so  odkrivali gasilske ta-
lente med seboj. Poskrbeli so tudi za dobro 
glasbo ob tabornem ognju, kajti naši mladi 

znajo odlično zaigrati na harmoniko.
Zaključek tabora je bil v znamenju preiz-
kusov znanja za preventivno značko. Vsi 
kandidati so uspešno opravili preverjanje 
in so s ponosom prejemali priznanja in 
svoje prve čine.
Vse tri dni smo se imeli odlično, saj smo 
združili prijetno s koristnim, ob tem pa so 
se stkala še nova prijateljstva.

Prav je, da se zahvalimo GZ Vojnik-Dobrna, 
ki nam je omogočila to taborjenje, stro-
kovnim sodelavcem za prijetno izobraže-
vanje. Hvala  mentorjem, saj je tabor minil 
brez nezgod in  tudi vsem mladim, ki so 
bilo tako prijetni in so dokazali, da rastejo 
v prave gasilce.

Boštjan Selčan
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Pohod na Komelj

Zveza koroških partizanov je v sodelova-
nju s Slovenskim prosvetnim društvom 
Edinost iz Pliberka  v nedeljo, 18. julija letos, 
organizirala spominski pohod na Komelj, 

 Ljudske pevke Dobrna med nastopom na Komelju

Strokovna ekskurzija v Gornjo Radgono
in Prekmurje

Tudi letos je Odbor za turizem, kmetijstvo 
in razvoj podeželja Občine Dobrna orga-
niziral strokovno ekskurzijo z ogledom do-
brih praks. Iz Dobrne odpravili smo se 26. 
8. 2010, zjutraj ob 8.00, proti GORNJI RAD-
GONI. Naš prvi postanek je bil v Rušah, kjer 
smo si ogledali grad Fala.  Pričakal nad je 
grajski sin Tilen, ki se je zelo potrudil z raz-
lago, kako obnavljajo poslopja in z razka-
zovanjem prostorov, kjer je živela in delala 
grajska služiničad. Ogled gradu in pripove-
di o življenju nekoč pa nam je predstavil 
kar grof sam. Po ogledu gradu so nam pri-
pravili še grajsko malico, ob tem pa nam 
je grof razložil tudi svojo zgodbo in težave 
povezane z obnovo gradu. Lastniku gradu  
smo na koncu še zapeli, nakar nam je za-
pel še on.
Vsi zelo zadovoljni smo se v prijetnem raz-
položenju poslovili in se odpeljali na ogled 
sejma AGRA, kjer smo članice AKŽ Dobrna 
pripravile pokušino domačih dobrot, VE-
SELI FUŠARJI pa smo poskrbeli za dobro 
vzdušje na razstavnem prostoru. Zatem 
smo odšli v vas Dobrovnik, v gojitveni cen-
ter orhidej. Vsi smo bili vzhičeni nad  le-
poto in raznolikostjo teh cvetočih lepotic. 
Prijazna gojiteljica nam je razložila, kako jih 
gojijo in kako jih vzdržujejo. Na koncu smo 
si nekatere privoščile novo cvetlico in že 

letošnji že enaintrideseti po vrsti.
Občina Dobrna je organizirala avtobusni 
prevoz in prevzela organizacijo pohoda. 
Na pot smo se odpravili ob 9. uri zjutraj.  
Za krajši čas smo se med potjo ustavili na 
Ravnah, kjer smo se okrepčali, nato pa smo 
nadaljevali našo pot proti Pliberku, in sicer 
do kmetije pri Pistotniku. Nekaj pogumnih 
pohodnikov je od tam peš nadaljevalo tri 
in pol kilometrov dolgo pot čez travnik in 
skozi gozd, ostali pa smo se z avtobusom 
popeljali na vrh k Cimprovcu, kjer se je ob 
enih pričela spominska svečanost, ki ji je 
sledila tudi sveta maša. Na slovesnosti so z 

lepo zapeto pesmijo sodelovale tudi naše 
Ljudske pevke iz Dobrne.
Ob koncu prireditve nam jo je zagodlo 
vreme, tako da smo družabno srečanje 
prestavili kar na avtobus. Ko smo se vračali, 
je sledil še postanek za kavico v Mislinji, ve-
selo vzdušje na avtobusu pa je poskrbelo, 
da je pot proti Dobrni hitro minila.
Zahvaljujemo se Zvezi borcev Dobrna za 
priboljšek ob malici ter Ljudskim pevkam 
iz Dobrne, ki so s pesmijo popestrile slove-
stnost. 

Marija Švent

smo napotili proti vasi Filovci, kjer smo si 
ogledali lončarsko vas. Prijazen mladenič 
nam je razložil postopek žganja lončene 
posode in gradnjo hiš. Pokazal nam je tudi, 
kako izdelki nastajajo na lončarskem kolo-
vratu, na koncu pa si je lahko vsak kupil še 
kakšen izdelek. Polni novih informacij in le-
pih doživetij in že kar malo utrujeni smo se 
odpravili proti vasi CVETKOVCI, kjer so nas 
v gostišču ''PRI MARTI'' že pričakali z oku-
sno večerjo, na  koncu pa še z degustaci-
jo kvalitetnih vin v njihovi kleti. Tako smo 
ekskurzijo zaključili ob dobri kapljici in lepi 
pesmi. Prijetno razpoloženi in zadovoljni 
smo se pozno zvečer vrnili v Dobrno. Mi-
slim, da smo ta dan zelo koristno preživeli, 
saj  nam je ponudil kopico zanimivih ogle-

dov in idej, kako bi se kaj od videnega dalo 
tudi na domači kmetiji urediti in tržiti. Svo-
jo vrednost pa je imel tudi samo kot lepo 
preživet čas in druženje s prijatelji.        

  
Marta Javornik

 Skupinska slika na gradu Fala

 Na razstavnem prostoru
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Mlinarska nedelja
V nedeljo, 5. 9. 2010, je v Dolini 
mlinov potekala  4. Mlinarska 
nedelja oz. 4. srečanje soseske.
Že kar tradicionalno prireditev 
je letos priredilo Kulturno-ume-
tniško društvo Dobrna v sode-
lovanju s Turističnim društvom 
Dobrna in Turističnim društvom 
Vinska Gora. Seveda pa ne 
smemo pozabiti na domačine, 
Vovkove, ki nas vsako leto lepo 
sprejmejo.
Srečanje je otvorila Godba  Do-
brna, povezovalca pa sta po-
peljala obiskovalce na začetek 
Doline mlinov. Med ogledom  
je bilo predstavljeno mlinarstvo, 
vaške perice so pripravile skeč, 
vse skupaj pa so z ubranimi gla-
sovi popestrili pevci  Moškega 

Lepa nedelja
Dnevi in meseci kar drvijo skozi 
naše življenje in naenkrat se za-
zdi, da smo izpustili toliko lepih 
priložnosti, ki nam jih ponuja 
okolica in ljudje, s katerimi živimo.
Ena  takšnih priložnosti, ki se  
vtisnejo v spomin, je bila tudi 
»Lepa nedelja – župnijsko že-
gnanje”. Tako kot vsako leto je 
bila tudi letos zadnjo nedeljo v 
mesecu juliju v cerkvi Sv.Jošta 
na Paškem Kozjaku. To prazno-
vanje je namenjeno obletnici 
posvetitve naše  farne cerkve 
leta 1885, na Jakobovo nedeljo.  
Prav letos je bilo še posebej 
svečano, saj se je Jakobova 
nedelja  ujemala z dnevom 
posvetitve cerkve in z našim 
rednim praznovanjem že-
gnanjske nedelje, ki je zadnjih 
dvajset let zadnjo nedeljo v 
mesecu juliju.
Do sedaj so ženske spletale 
cvetje po domovih, letos pa 
je bila pobuda, da se bi to ak-
tivnost prenesli v »mežnarijo«. 
Želja za to odločitev je prišla iz 
Lipja in Lok in s pomočjo go-
spe Darinke Drev, ki je obvesti-
la še ostale krajanke v okolici, je 

Srečanje za nove poslovne priložnosti v Celovcu
OOZ Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske 
Konjice in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec so skupaj z 
Regionalno gospodarsko zbornico Celje 27.5.2010 obiskale Zvezo 
bank v Celovcu. Predstavila se jim je Slovenska gospodarska zve-
za skupaj z Zvezo bank in posojilnic ter Gospodarska zbornica Ko-
roške. Srečanja so se udeležili vidni predstavniki gospodarstva in 
politike iz obeh strani meja: poleg predsednika Slovenske gospo-
darske zveze Benjamina Wakouniga, še predsednik Gospodarske 
zbornice Koroške Franc Pacher, predstavnik Sektorja za gospo-
darsko diplomacijo MZZ dr. Zvone Žigon, ki je tudi pooblaščeni 
minister, Maja Jerančič, ekonomska svetnica  Veleposlaništva RS 
na Dunaju in Matjaž Longar, generalni konzul RS. Udeleženci so 
se seznanili z delovanjem institucij, ki zastopajo gospodarstvo 
na Koroškem. Po predstavitvi vseh šestih OOZ in RGZC pa se je 
med udeleženci razvila razprava o možnostih sodelovanja. Pozno 

popoldne so zaključili z ogledom slovenskega podjetja Gasser – 
lesne gradnje, podjetja Hedenik – krovstvo in kleparstvo ter na-
daljevali z neformalnim druženjem. Med udeleženci srečanja so 
se spletla nova poznanstva, ki bodo zagotovo temelj za nadaljnje 
poslovno povezovanje in sodelovanje.

Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: 
Pomembno je, da smo spoznali vodilne ljudi v Slovenski gospo-
darski zvezi in Gospodarski zbornici Koroške ter navezali prve stike. 
Pridobili smo koristne informacije glede spremembe zakonodaje, 
po 1.5.2011, o ustanavljanju podjetij v Avstriji. Morda se še premalo 
zavedamo, kako je pomemben slovenski gospodarski prostor kot 
odskočna deska za poslovanje na Balkanu. Naše srečanje bomo 
nadgradili z bilaterarnimi srečanji, do takrat pa bomo poskušali naj-
ti partnerje, ki imajo interes za sodelovanje in skupen nastop na 

pevskega zbora Dobrna in Žen-
ske vokalne skupine Dobrna. 
Prijeten sprehod je spremljalo 
žuborenje Temnjaškega potoka 
in poskočni ritmi harmonikarja 
iz Vinske Gore.
Pri Vovkovem mlinu si je zbrana 
množica lahko ogledala prikaz 
mlinarskega dela. Za prijeten 
zaključek prireditve pa je poskr-
bela Folklorna skupina Dobrna. 
Med prireditvijo so pridno 
ustvarjali učenci OŠ Dobrna, za 
domače dobrote pa se je potru-
dil Aktiv kmečkih žena Dobrna.
Lepo vreme in prijetne družba  
sta bila 'kriva', da je soseska  kra-
mljala  in se zabavala do poznih 
večernih ur.  

Za KUD: Sonja Špegel

ta »krenclarija« resnično uspela. 
Druženje krajank iz vseh treh 
občin je prehitro minilo in nam 
je bilo v veliko veselje, saj med 
delom ni manjkalo smeha. 
Vsem, ki so kakorkoli pripomo-
gli k temu dogodku, se iskreno 
zahvaljujemo, še posebej orga-
nizatorjem srečelova, ki so vanj 
vložili veliko napora in truda. 
Želimo si, da bi bilo naslednje 
leto še več udeležencev pri pri-
pravah na ta dogodek.

 Jelka Rek

Foto: Bojan Vrečer
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tretjih in nemško govorečih trgih. Z obeh strani je bil izražen velik 
interes za nadaljnje aktivnosti na področju medsebojnega povezo-
vanja in sodelovanja. Smo pa v celjski regiji praktično prvi spoznali 
poslovno priložnost in pokazali, da se mali obrtniki in podjetniki 
znamo povezovati tudi zunaj naših meja in ne samo, da govorimo 
o internacionalizaciji, ampak jo tudi izvajamo. Hkrati pa pozivamo 
naše članstvo, da nas kontaktira za pridobitev informacij, ki se na-
našajo na sodelovanje s Koroško.
Da je sodelovanje lahko dobro, dokazuje tudi skupna predstavi-
tev območnih obrtno-podjetniških zbornic celjske regije in RGZC, 
s katero vzorno sodelujemo. Naj bo to napotek tudi za državno 
raven, kjer bi odnosi  morali biti bolj povezovalni.

Peter Pišek, podpredsednik OOZ Celje:
Vsako povezovanje je pozitivno, tega nam manjka in na tem je 
potrebno še naprej delati. Danes je bil storjen prvi korak, kar je 
spodbudno, vendar ga je potrebno nadgraditi v konkretna so-
delovanja. Naša prizadevanja bodo toliko uspešna, kolikor bodo 
uspešni in realni posli, ki jih pričakujem v nadaljevanju. Želim 
si, da bi naša prizadevanja podprle tudi lokalne skupnosti v re-
giji, ki jo pokrivamo. Po svojih močeh naj bi dajali maksimalne 
spodbude tako na operativni kot finančni ravni - z jasnim ciljem 
spodbuditi in razviti gospodarstvo na našem področju. Vsi skupaj 
smo odgovorni sami sebi in našemu članstvu,da naredimo ta se-
gment gospodarstva še konkurenčnejši  za poslovanje doma in 
na evropskih trgih.

9Matjaž Cajhen, podpredsednik OOZ Laško:
Interes za vzpostavitev povezovanja je na koroški strani velik, kar 
pomeni za nas novo poslovno priložnost. Že to nam veliko po-
meni, da te je nekdo pripravljen poslušati in ponuditi podporo 
pri poslovanju.

Drago Polak, direktor RGZC:
Od samega začetka organizacije srečanja je bilo čutiti in videti 
profesionalnost in korektnost v sodelovanju OOZ Celje, ki je sre-
čanje organizirala, in RGZC. Vsaka izmed naših zbornic ima svoje 
poslanstvo in vlogo v zastopanju interesov svojih članov. Danes 
se je znova dokazalo, da lahko veliko naredimo skupaj, saj pokrije-
mo celotno gospodarstvo regije. Pri udeležencih srečanja z obeh 
strani meje je bil zaznan velik interes za sodelovanje v prostoru 
Alpe - Adria. Čestitke OOZ Celje za pripravo in organizacijo sreča-
nja v Celovcu in veselim se sodelovanja tudi v prihodnje.

Zdenko Horvat, predsednik OOZ Šentjur pri Celju:
Zelo sem vesel, da se je po 20 letih spet začelo vzpostavljati so-
delovanje, kajti avstrijsko tržišče je za nas zelo zanimivo. Vedno 
bolj se kažejo potrebe po povezovanju in v nadaljevanju bo OOZ 
Celje zbirala ponudbe in povpraševanja po sodelovanju za or-
ganizacijo jesenskih bilaterarnih srečanj. Žal  mi je, da se ni več 
obrtnikov udeležilo tega srečanja, saj vedno pravim, da vsako 
poznanstvo koristi, pa tudi če vprašaš le za nasvet. Čestitke OOZ 
Celje za organizacijo in izvedbo srečanja, saj se zavedam, koliko 
časa in truda je potrebno vložiti v takšno delo.

Marko Učakar, predsednik ZZG Žalec:
Današnji dan je bil profesionalno organiziran, predstavitve so 
nam dale dobre napotke o možnosti razvoja sodelovanja. Razda-
lje med nami so izredno majhne in čas je, da te bariere ukinemo. 
Menim, da bo današnji dogodek doživel največji uspeh takrat, ko 
bo nadgrajen s srečanji potencialnih poslovnih partnerjev. Zani-
miva se mi zdi tudi informacija o izobraževanju strokovnega ka-
dra, pri kateri je poudarek na praktičnem delu, saj dijak preživi v 
šolskem letu le 2,5 meseca v šolskih klopeh, preostanek pa prak-
tično dela v delavnicah. Pri nas na zbornici se trudimo podpreti 
deficitarne poklice s kadrovskim štipendiranjem, saj stremimo h 
kadru, ki bi imel čim več uporabnega znanja. Če bomo uspeli v 
tem, ne dvomim tudi v uspešnost nadaljnjega sodelovanja.

Medvešek Franc, predsednik OOZ Laško:
Vsako srečanje je priložnost, pri kateri ne moremo pričakovati ta-
kojšnjih učinkov. Že samo spoznavanje potencialnih partnerjev 
zahteva čas. Človek se mora prepričati, kajti v krizi ni čas za tvega-
nja. Osebno vidim priložnost že v tem, da spoznam nove ljudi in 
širim svoj krog poznanstev.

Marjan Borovnik, predsednik OOZ Slovenske Konjice:
Srečanje je bilo uspešno in bi ga bilo potrebno nadgraditi. Vse-
kakor je dobro primerjati tudi pogoje poslovanja in iskati nove 
skupne poti. Pozitivna je bila izmenjava  mnenj in ugotovitev, da 
smo v razvoju  gospodarstva na približno istem nivoju, kar kažejo 
tudi razvojni indeksi.  Presenetilo pa me je, da imajo na razpolago 
komunalno urejeno zemljišče  za gradnjo poslovno proizvodnih 
objektov v  industrijskih conah po ceni 15 EUR/ m2, poleg tega 
pa jim država subvencionira 50%, obrtniki pa podpišejo, da 10 let 
ne bodo prodali nepremičnine. Tako  hitro ugotovimo, da so na 
drugi strani meje, kar se tega tiče, v veliki prednosti, saj je pri nas 
cena takšnih zemljišč tudi  preko 100 EUR/m2.

Darko Stojnšek, podpredsednik UO OOZ Šmarje pri Jelšah:
Srečanje mi pomeni prvi kontakt. Menim, da je to dober začetek 
za nadaljevanje konkretnega sodelovanja septembra. 

samostojna svetovalka OOZ Celje:
 mag. Tatjana Štinek
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Dr. Marija Ocvirk   

Terme Dobrna, edinstveno zdravilišče 
za zdravljenje ženskih bolezn

Po pisnih virih iz leta 1403 so 
Terme Dobrna najstarejše de-
lujoče zdravilišče v Sloveniji, 
sam vrelec pa je znan že iz 
12.stoletja. So edino zdravilišče 
v Sloveniji, usmerjeno v balne-
ološko zdravljenje ginekolo-
ških bolnic z več kot 370 letno 
tradicijo. V novejšem času smo 
ob podpori naravnega faktor-
ja razvili še sodobno preven-
tivo in rehabilitacijo obolenj 
gibalnega sistema, nevrolo-
ških in revmatskih obolenj. 
V naravnih zdraviliščih so se 
ljudje zdravili že, odkar pozna-
mo učinke termalne vode. V 
sodobnih časih so ugotovili, 
da je balneoterapija kljub na-
predku sodobne medicine 
nepogrešljiva pri zdravljenju 
raznih obolenj. S takšnim 
zdravljenjem dosežemo, da 
se prizadeti organi hitreje in 
temeljiteje opomorejo. Uspeh 
balneološkega zdravljenja je 
odvisen od naravnih terapev-
tskih faktorjev, s katerimi zdra-

vilišče razpolaga, in tudi od 
bolezni, zaradi katerih priha-
jajo ljudje na zdravljenje. Ter-
me Dobrna imajo zelo dobre 
pogoje za balneoklimatsko 
zdravljenje. Zdravilišče je od-
maknjeno od industrije, me-
stnega hrupa in prometa, ima 
čist zrak z milim podnebjem 
brez naglih klimatskih spre-
memb, obenem pa izredno 
naravno okolje zdraviliškega 
parka in bližnjih gozdov. V Ter-
me Dobrna ljudje radi priha-
jajo zaradi zdravilnih lastnosti 
termalne vode (Ca, Mghidro-
genkarbonat) s temperaturo 
36 oC, milega podnebja in ne-
skončnega zelenila gričevnate 
pokrajine, ki vrača moči.
Termalni zdraviliški vrelec ima 
izredne fizikalno-kemijske la-
stnosti, zaradi katerih ga upo-
rabljamo za zdravljenje mno-
gih obolenj. Termalno vodo 
uporabljamo za termalne ko-
peli v kabinah ali bazenu ter 
za močvirne in fango obloge. 
Voda povzroči, da se v koži 
razširijo žile, izboljša se pre-
tok krvi v telesu, zmanjšajo se 
bolečine in mišična napetost, 
poveča se telesna odpornost
zaradi ugodnega vpliva na 
imunski sistem, daje pa tudi 
občutek sproščenosti in umir-
jenosti.
Močvirne in fango obloge 
uporabljamo pri zdravljenju 
vnetnih procesov, po gineko-
loških operacijah, za zmanj-
šanje brazgotin, za podporo 
delovanju jajčnikov in mater-
nice, kadar le-ti slabše deluje-

jo. Na mestu obloge se krvni 
obtok pospeši, globlja tkiva 
pa se zaradi plasti maščevja 
ne segrejejo premočno. Po-
veča se izmenjava, presnova 
in oksigenacija tkiv, iz celic se 
pospešeno odplavljajo razpa-
dli produkti, poveča se tudi 
pretok limfe. Pospešen krvni 
pretok traja 30 do 60 minut. 
Zaradi vpliva na živčne konči-
če se zmanjša bolečina in tudi 
zakrčenost mišic, poveča se 
elastičnost in raztegljivost ko-
lagena, zato je obseg gibov v
sklepih povečan. Toplota tudi 
pomirja in daje občutek splo-
šnega ugodja in dobrega po-
čutja.
KAJ LAHKO ZDRAVIMO?
Dobrna je že od nekdaj slovela 
predvsem kot zdravilišče za
zdravljenje ženskih bolezni, 
zlasti neplodnosti. Uvrstila 
se je med najbolj priznana 
evropska zdravilišča te vrste. Z 
velikim uspehom so se nekoč 
in še danes zdravile ženske, ki 
so imele težave pri zanositvi, 
ženske z motnjami menstrual-
nega ciklusa, s ponavljajočimi 
splavi, z vnetji jajčnikov, s teža-
vami v menopavzi in ženske, ki 
želijo okrevati po ginekoloških 
operacijah in operacijah na 
dojkah. Pri tem zagovarjamo 
celostni pristop, ki vsebuje re-
habilitacijo z naravnimi sred-
stvi in postopki fizikalne me-
dicine, psihološko podporo, 
dietno prehrano, organizira-
mo različne delavnice in pre-
davanja o zdravem življenju.

KAJ ŠE PONUJAMO ŽENSKAM?
Edini v Sloveniji ponujamo 
ženskam z inkontinentnimi 
težavami posebne programe 
za izboljšanje stanja. Naše fi-
zioterapevtke po natančnem 
posvetu in pregledu mišic 
medeničnega dna izdelajo 
pacientki individualni načrt za 
zdravljenje. Z dobrim in zavze-
tim sodelovanjem je kmalu 
mogoče opaziti izboljšanje.
Tudi na nosečnice nismo po-
zabili. Pomagamo jim pri te-
žavah z bruhanjem v začetni 
nosečnosti, nato pa pri boleči-
nah v križu, otekanju in sindro-
mu karpalnega kanala. V času 
od 27. do 30. tedna nosečnosti 
jim naredimo 3D/4D ultrazvok, 
ki ga posnamemo na digitalni 
medij, da si lahko doma ogle-
dajo, kako otrok giblje in daje 
ročice v usta, preštejemo mu 
prstke in opazujemo, kako 
odpira usta, se smeji in igra s 
svojimi nogicami. Zadnji me-
sec nosečnico z akupunktu-
ro pripravimo na porod, saj 
je znanstveno dokazano, da 
akupunktura skrajša prvo po-
rodno dobo.
KAJ PA RAZVAJANJE?
Seveda tudi zdrave in aktivne 
ženske pridejo na preventivne
preglede. Lahko obiščejo naše 
specialiste, ki prihajajo iz ce-
lotne Slovenije, npr.: doc. dr. 
Lukanoviča, predstojnika gi-
nekološke klinike v Ljubljani, 
strokovnjaka za ginekološke 
težave. Odvisno od težav lah-
ko obiščejo tudi ostale specia-
liste: dermatologa,
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urologa, ortopeda, travma-
tologa, osteopatinjo; vsi jim 
bodo z veseljem svetovali. 
Ponedeljek je namenjen žen-
skam. Ta dan so njihova savna, 
gong in posebna ponedeljko-
va ponudba v kavarni.

Hiša na travniku pa jim ponu-
ja veliko različnih sproščujočih 
masaž, nego obraza, maniku-
ro in pedikuro ter postopke za 
odpravo celulita.
Kaj pa če smo se zadnje čase 
malo preveč in nepravilno 

prehranjevali?
Pomagala vam bosta progra-
ma za čiščenje telesa in huj-
šanje, ki sta učinkovita, vendar 
ne preveč zahtevna.

Naš moto je NAVDIHUJEMO 
ŽIVLJENJE in kdo drug, če ne 

ženska, naredi življenje lepo 
in polno. V Termah Dobrna 
želimo, da prav vsaka, ki nas 
obišče, odide sproščena in za-
dovoljna.

Dr. Marija Ocvirk

Zdravo črevo za zdravo življenje in telo
V današnjem času veliko ljudi  
zdravju svojega črevesja ne 
posveča potrebne, nekateri pa 
kar nobene, pozornosti. Bole-
zni črevesja so v zadnjih letih 
v velikem porastu, na žalost 
tudi v najhujši obliki- rak na 
debelem črevesju. Ljudem se 
povečini  studi govoriti o čre-
vesju, ker smatrajo, da od  tod 
izvirata umazanija in smrad, 
ki ne sodita v civilizirano oko-
lje. Prav zaradi tega  pa ima 
velik del današnje populacije 
težave z zaprtjem ali diarejo 
oziroma druge oblike bolezni 
črevesja. Zaradi omenjenih te-
žav je nujno potrebno, da vsak 
posameznik prevzame odgo-
vornost in skrb za zdravo in 
čisto črevesje.
Z nepravilno prehrano in uži-
vanjem nekaterih zdravil lahko 
tako obremenimo črevesje, da 
ne more več opravljati svoje 
funkcije. Predelani ogljikovi hi-
drati, mlečni homogenizirani 
pasterizirani izdelki, siri, slašči-
ce in izdelki iz pšenice, pred-
vsem pa iz bele moke, delu-
jejo obremenilno na debelo 
črevo in ga, po domače reče-
no, zapackajo. Blato postane 
lepljivo, smrdeče in takšna 

flora v črevesju daje idealne 
pogoje za rast in razmnoževa-
nje patogenih  mikrobov. Po-
membno je tudi kombiniranje 
živil; nepravilna kombinacija 
povzroči v  črevesju gnitje. 
Tudi čustva kot so žalost, po-
trtost in zaskrbljenost so v te-
sni povezanosti z  delovanjem 
debelega črevesja. Pogosto so 
zaprtost ali driska sindrom raz-
draženega črevesja, posledica 
zadrževanja in potlačevanja 
teh čustev. 
Poglavitni namen mojega pi-
sanja je opozoriti na potrebno 
skrb za zdravo črevesje in na 
dejstvo, da iz zanemarjenega 
črevesja izvira večina dana-
šnjih bolezni. Debelo črevo se 
mora izprazniti najmanj enkrat 
dnevno, če se večkrat toliko 
bolje. Debelo črevo je grezni-
ca našega telesa , kjer se poleg  
preostankov prebave vsak dan 
zbirajo strupene snovi iz vse-
ga telesa. Kadar odmrle celice 
in strupene snovi ostanejo v 
telesu več  kot 24 ur, pride do 
samozastrupljanja telesa, kar 
ima za posledico najrazličnej-
še bolezni. Zelo pomembno 
je imeti na umu, da so v debe-
lem črevesju refleksne točke, 

ki so preko živčnega sistema 
povezane s posameznimi or-
gani ( podobno, kot točke na 
dlaneh, stopalih in drugod). 
Zamaščeno črevesje zelo ne-
ugodno vpliva na vse življenj-
sko pomembne funkcije.
Z medicinskim klistirjem ozi-
roma s kolonhidroterapijo se 
danes najučinkoviteje, pred-
vsem pa najhitreje in brez vsa-
kršnega zdravstvenega tvega-
nja, očisti črevesje; v nasprotju 
s farmacevtskimi odvajali, ki 
imajo škodljive stranske učin-
ke in sčasoma ne pomagajo 
več. 
Kolonhidroterapija je izpiranje 
črevesja s filtrirano in ogre-
vano vodo, ki jo preko anusa 
(zadnjične odprtine) z nežnim 
pritiskom dovajamo in odvaja-
mo iz črevesja, s čimer spod-
bujamo črevesno peristaltiko. 
Med terapijo  masiramo tre-
bušno steno in s tem omo-
gočimo boljše odplakovanje 
odpadnih snovi iz črevesja.
S kolonhidroterapijo  izboljša-
mo delovanje črevesja, saj ga 
temeljito in globinsko očisti-
mo starih oblog in parazitov 
in tako pomagamo uravno-
težiti črevesno floro. Odlično 

izboljša peristaltiko črevesja, ki 
je lahko zelo upočasnjena, kar 
vodi v začaran krog in se lahko 
manifestira z boleznijo. Odpa-
dni material, ki se zadržuje v 
črevesju dalj časa, nam pov-
zroča kar nekaj težav. Iz stru-
pov v črevesju in gnitja nastaja 
vrsta črevesnih obolenj, iz ka-
terih se lahko pogosto razvije 
tudi črevesni rak. Če strupi iz 
črevesja vstopijo v cirkulaci-
jo, lahko povzročijo obolenja 
tudi drugje v telesu. Plasti sta-
rega materiala zmanjšajo tudi 
sposobnost  črevesja, da vsrka 
pomembne hranilne snovi. 
Zaradi plasti odpadnega ma-
teriala na stenah črevesja se 
upočasni normalno krčenje 
črevesja, kar povzroči zaprtost 
in druge s tem povezane te-
žave. Hidroterapija črevesja 
skupaj z ustrezno prehrano 
in gibanjem je osnovna higi-
ena telesa. 

Več informacij na to temo si 
lahko preberete na www.oci-
stimo-crevesje.si  ali  pokličete 
041 727 365. 

Rok Černelč,
kolonoterapevt
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Koža - izraz našega počutja in skrbi za telo

Vseh lepih stvari je v življenju 
enkrat konec in zagorela polt, 
ki smo si jo pridobili po sonče-
nju v vročih poletnih mesecih, 
počasi izgublja barvo, zaradi 
vpliva sončnih žarkov pa se na 
koži pogosto pojavljajo razne 
nepravilnosti. 

Vrhnja plast kože se izsuši, po-
stane debelejša, kar povzroča 
luščenje kože in mašitev izvo-
dil žlez lojnic. Naša koža ne-
nehno potrebuje vlažnost, ki 
jo varuje in obnavlja, zato naj 
nam bo osnovno vodilo pri 
negi kože hidratacija. 

Da bomo kožo lahko pravilno 
oskrbeli s potrebno vlago, je 
najprej potrebno odluščiti vrh-
nje plasti odmrlih celic, temu 
sledi nega z različnimi nego-
valnimi olji, losjoni, hranilnimi 

Ustrezna nega telesa na pragu jeseni in ob vstopu v zimo

maskami ali oblogami. Pri tem 
so zelo pomembni tudi mine-
rali in vitamini.

V Hiši na travniku v Termah 
Dobrna nudimo različne lepo-
tne in sprostitvene tretmaje, 
kjer ob naravnih danostih ter 
ob uporabi termalne vode po-
skrbimo za ustrezno vrhunsko 
nego telesa, za sprostitev tele-
sa in duha, za užitek, počitek 
– vse za to, da vas razvajamo, 
sproščamo in prebudimo no-
tranjo lepoto, ki jo skrivate v 
sebi. 

Pravo nego sedaj potrebujejo 
tudi lasje in lasišče. Zaposlene 
v salonu za nego las Hiša na 
travniku bodo poskrbele za 
pravilno nego, hkrati pa bodo 
poskrbele, da bo svež veter 
zavel tudi skozi vašo pričesko. 

Odločite se lahko za strog, po-
slovni, mladosten ali pa samo 
malo drugačen izgled. Vse 
male glavice, viteze in prince-
ske, pa čaka presenečenje.
Uporabljamo kozmetiko 
»Rene Furterer«, ki se ponaša 
z več kot 50 leti tradicije in 
pariškega slovesa. Kozmetiko 
odlikuje skupek eteričnih olj: 

rožmarin, meta, žajbelj, bazili-
ka, timijan, pomaranča, kumi-
na, limona, nageljnova žbica, 
čajevec, evkaliptus in sivka.
Svojim lasem privoščite le naj-
boljše.
V celotni skrbi za telo pa vse-
kakor ne smete pozabiti na 
termalne kopeli z dodatki ali 
brez  njih, ki jih lahko koristite 
v Hotelu Vita ali v Zdraviliškem 
domu. Topla termalna voda 
ima poleg zdravilnih tudi sko-
raj neverjetne dodatne pozi-
tivne učinke, saj izboljšuje kro-
ženje krvi, pomirja in sprošča 
ter ugodno vpliva na utrujene 
mišice.

Mnogi nam zaupajo, pustite, 
da navdihnemo tudi vaš dan.

Zapisala:
Patricija Goubar, dipl.fth., vodja 

fizioterapije in
balneologije v Termah Dobrna; 

vodja Hiše na travniku

Podarjamo vam KUPON za

10% POPUST
za NEGO TELESA “HIŠA NA TRAVNIKU” (90 min)

v masažno-lepotnem centru »Hiša na travniku«

ali za NEGO IN MASAŽO LASIŠČA
v salonu za nego las »Hiša na travniku«

ali za TERMALNE KOPELI
Kupon je veljaven do 30. 12. 2010. Popust se prizna ob predložitvi kupona. Predhodna rezervacija 
storitev na 03 78 08 555 (masažno-lepotni center), 03 78 08 545 (salon za nego las), 03 78 08 150 
(bazen hotel Vita). Kupona ni mogoče zamenjati za koriščenje druge storitve iz ponudbe Term Dobrna.

DOGODKI
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Spominska plošča pri družini Kodrič

Živeti v samostojni državi Sloveniji so bile  
sanje mnogih generacij pred nami. Sanje 
pa se niso uresničile same po sebi, ampak 
se je bilo zanje potrebno boriti. Nastajanje 
slovenske države še ni celovito obdelano, 
pa vendar je toliko znanega, da okupacija, 
ki si jo je zamislila jugoslovanska armada, 
ni propadla sama od sebe, ampak zara-
di odločnega upora tedanje teritorialne 
obrambe, milice in vseh prebivalcev Slo-
venije. Mnogi naši sokrajani so prispevali 
svoj kamenček v mozaik osamosvajanja, 
pa o tem nismo vedeli ničesar.   Svoj delež 
je prispevala tudi družina Kodrič iz Vinske 
Gorice 45 pri Dobrni.
Vinko Kodrič je bil v tem obdobju aktivni 
miličnik, pomočnik komandirja na  teda-
nji Postaji milice v Celju, ki jo je vodil ko-
mandir Srečko Krope.  Zaradi nestabilne 
situacije je bilo potrebno orožje policijske 
postaje spraviti na tajne lokacije, kjer ga 
sovražnik ne bi iskal.
Jeseni 1990 so na sestanku vodstva celj-
ske postaje milice iskali primerne lokacije 
in zanesljive ljudi, pri katerih bi lahko skri-
li orožje. Družina Kodrič se je pred krat-
kim preselila v novo hišo, ki je bila zaradi 
oddaljenosti od postaje milice primer-
na lokacija za skrivališče.  Vinko se je po 
tehtnem premisleku in pogovoru z ženo 
odločil, da sprejme oz. skrije orožje v svoji 
hiši.  Nekega oktobrskega večera 1990 so 

s policijskimi maricami  pripeljali v njego-
vo hišo večjo količino orožja in streliva, ki 
ga je skril v dveh kletnih prostorih hiše.  V 
tem času se nekako ni zavedal nevarno-
sti, ki je njemu in njegovi družini grozila 
v primeru, da bi nasprotnik izvedel za to. 
Otroka, stara 8 in 10 let, sta vedela, da je 
v njihovi hiši skrito orožje milice. Vinko in 
njegova žena sta jima pojasnila, kaj se do-
gaja in zakaj je orožje skrito pri njih.  Do-
govorili so se, da je to njihova skrivnost, ki 
je ne sme nihče izdati in o tem nikomur 
govoriti. In res, otroka sta to težko skriv-
nost znala obdržati zase.  Več mesecev 
je bilo orožje skrito v hiši družine Kodrič. 
Minevale so noči brez spanja, ko je za-
konca Kodrič prebudil vsak zvok, dnevi 
usklajevanja službe, da sta izmenično ču-
vala dom in tisto, kar sta skrivala v njem, 
strah, da bosta otroka pozabila na dogo-
vor o družinski skrivnosti. Aprila 1991 se 
je v njuno hišo vrnilo normalno družinsko 
življenje in smeh, saj so orožje odpeljali 
nazaj v skladišča tedanje milice. Danes se 
družina Kodrič s ponosom spominja teh 
dni in svojega prispevka za osamosvoji-
tev države..
Leta so minevala, zasluge posameznikov 
so tonile v pozabo.  Veteransko društvo 
Sever za celjsko območje se je v leto 2008 

odločilo,  da je 
čas, da se tem 
občanom vsaj 
nekdo dostoj-
no zahvali za 
njihov prispe-
vek pri osamo-
svajanju Slo-
venije.  Zbrali 
so podatke o 
vseh štiridese-
tih družinah, ki 
so na območju 
sedanje Policij-
ske uprave Celje tajno čuvale orožje.  V 
ta namen so izdelali posebne spominske 
plošče v trajen spomin, ki so jih v letih 
2008 in 2009 slavnostno podelili vsem 
družinam.  Plošče so podelili vsem, ki so 
čuvali orožje, ne glede na to ali so člani 
njihovega društva ali ne.  Slavnostnega 
odkritja spominske plošče pri družini Ko-
drič se je udeležilo vodstva Veteranskega 
društva Sever za celjsko območje, vod-
stvo PU Celje in predstavniki sorodnih 
veteranskih organizacij. Dogodek  je po-
pestril še krajši kulturni program.

Gabrijela Borovšak
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Privatna iniciativa Dobrna
Kot je »Dobrnčanom« že nekaj let poznano, obstaja v obči-
ni privatna iniciativa, s sedežem Dobrna 2a, ki se ponavadi 
izkaže ob državnozborskih ali pa evropskih volitvah. Tako je 
bilo tudi ob referendumu o arbitražnem sporazumu, ko smo 
z miniaturnim panojem agitirali PROTI arbitraži. Postavili smo 
ga v četrtek, 13. 5. 2010, na dan otvoritve prenovljene šole in 
novozgrajenega kulturnega doma, da ga je lahko opazil tudi 
minister Lukšič. S to skromno agitacijo smo pričeli le dobre tri 
tedne pred referendumom, torej v zakonsko dovoljenem roku 
za kampanjo in ne tako kot naši nasprotniki, ki so pričeli z njo 
že 23. aprila 2010, kot je opisano v »Dobrčanu« številka 45 v pri-
spevku: »Utrinki s proslave v počastitev Osvobodilne fronte«. 
Državni praznik, ki se imenuje DAN UPORA PROTI UKOPATOR-
JU, in ne več Dan OF, so zlorabili za propagando za arbitražo. 
Ker je v članku v nadaljevanju še nekaj drugih odstopanj od 
zgodovinskih dejstev, sporočamo, da pri naši iniciativi ocenju-
jemo dogodke pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej 
malce drugače kot podpisnica omenjenega članka, gospa Sto-
par. In sicer:
• 6. aprila 1941 je bila napadena Jugoslavija. Takrat je bil ko-

munizem, oziroma so bili komunisti preko Komunistične 
internacionale zavezniki, ali če hočete kolaboranti, z naci-
stično Nemčijo (Hitler-Stalin pakt).

• Zaradi tega je bila 27. aprila 1941, tri tedne kasneje, ustano-
vljena protiimperiailistična fronta (PIF) in ne OF, naperjena 
proti Angliji, Franciji in domači buržoaziji.

• Šele po napadu Nemčije  na Sovjetsko zvezo, 22.6.1941, se je 
PIF preimenovala v OF.

• Ta Osvobodilna fronta, ta osvobodilni boj pa je bil načrtno 
zlorabljen ZA BOLJŠEVIŠKO REVOLUCIJO in je povzročil za-
četek državljanske in bratomorne vojne s pobijanjem na-
sprotnikov komunizma.

• Tudi pisec teh vrstic je hodil v komunistične šole, malo prej 
kot gospa Stopar, kjer smo prepevali: »Slovenija junaška, 
sovjetska bodeš ti«.

• Prepričani smo, da so starši velike večine članov Zveze bor-
cev Dobrna svoje otroke vzgojili v duhu NE UBIJAJ, NE LAŽI 
IN NE KRADI.

• Fašizem, nacizem in komunizem pa je te občečloveške vre-
dnote obrnil na glavo: UBIJAJ, LAŽI IN KRADI.

• Zato pri iniciativi ne moremo verjeti, da se člani Zveze bor-
cev Dobrne ob odkritjih povojnih zločinov - NEVREDNOT 
zgražajo, kot piše v omenjenem članku. Po našem mnenju 
bi morali biti zgroženi.

• Pri naši iniciativi rečemo namreč ZLOČINU ZLOČIN, pa naj 
ga je povzročil fašizem, nacizem ali komunizem, in ne dru-

gorazredni dogodek, kakor je komentiral odkritje Hude 
jame  predsednik države. Mi rečemo LAŽI LAŽ in ne napaka, 
kot pravi minister Golobič. In mi rečemo KRAJI KRAJA in ne 
nacionalni interes.

REZULTATI REFERENDUMA, UGOTOVLJENI NEKAJ UR PO
KONCU GLASOVANJA

PROTI ZA

ZDRAVSTVENI DOM
Hišne številke Dobrna 87 110

GASILSKI DOM
Klanc, Zavrh, Brdce, Vrba 188 50

KULTURNI DOM
Loka, Lokovina, Pristova, Vinska Gorica 150 56

»KAČNIKOV DOM«
Strmec, Parož 40 16

SKUPAJ OBČINA DOBRNA 465 232

66,7 % 33,3%

Volilcem   Občine Dobrna  posredujemo ta rezultat referendu-
ma o arbitraži v razmislek.
Vsem cenjenim bralcem in bralkam »Dobrčana«, tudi tistim, ki 
so glasovali za arbitražo ali  se referenduma niso udeležili, želi-
mo prijetno, sončno in zdravo jesen 2010.

Za privatno iniciativo Dobrna:
Pavel Hrastelj

P.S.: V Ustavi Republike Slovenije iz leta 1992 piše: “Zagotovlje-
na je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, 
tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo 
lahko svobodno ZBIRA, SPREJEMA IN ŠIRI VESTI IN MNENJA“.
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Sem upokojenka iz Dobrne, 
stara 79 let. Preživela sem dru-
go svetnvno vojno, stara komaj 
štirinajst let. Rada bi, da bi tudi 
drugi izvedeli, kaj sem doživela 
ob koncu vojne in kaj je takrat 
pretrpela vas Hrenova pri Novi 
Cerkvi.
Bilo je tik ob koncu vojne. Po-
noči so prišli partizani in odve-
dli 18-letno sestro Marijo Oprč-
kal, da jim je morala po hišah 
kazati, kje so 16-letni fantje, ki 
so jih potem vzeli s seboj v kr-
vavi boj za zmago. Pri tem se je 
tako prehladila, da so se ji vnele 
oči in je morala za en teden v 
celjsko bolnišnico. Ker je bila v 
bolnišnici ob koncu vojne hra-
na zelo slaba, bilo je v začetku 
maja 1945, me je mama Justina 
Oprčkal  čez tri dni tja poslala 
z nekaj hrane za sestro. Spekla 
je mlečni kruh in pripravila tri 
litre kuhanega mleka. To sem 
v šolskem nahrbtniku peš ne-
sla čez Lanšperk in Šmartno v 
Rožni dolini, čeprav poti nisem 
poznala. Srečala sem prijazne 

SPOMINJAMO SE
Marija me je obvarovala

ljudi, jih spraševala, kod mo-
ram iti, da sem prišla v Celje. V 
bolnišnici sem hrano predala 
sestri, s katero sva se objeli in 
poljubili.
Slovo pa bi bilo skoraj zadnje. 
Od sestre sem zvečer odšla k 
mamini prijateljici v Zidanškovi 
ulici, Tereziji Trnovšek, ki je bila 
Dobrnčanka. Pri njej sem ve-
čerjala in prespala. Zjutraj me 
je vprašala, ali naj grem z njo 
v cerkev, česar sem bila vesela, 
saj med okupacijo pri nas ni 
bilo v vsaki fari duhovnika, tako 
da smo z Dobrne hodili k maši 
v Šentjanž in v Novo Cerkev. V 
cerkvi sva šli k spovedi in obha-
jilu, potem pa me je povabila 
še na zajtrk. Okoli devete ure 
sem si oprtala nahrbtnik s pra-
znimi steklenicami, Terezija pa 
mi je svetovala, naj se ne vra-
čam skozi Šmartno, ampak naj 
grem skozi Gaberje, Škofjo vas, 
Vojnik in Novo Cerkev.
Kot kak klošar in utrujena sem 
hodila po slabi makadamski 
cesti in bilo me je strah, ko 
sem srečevala nemške tovor-
njake polne vojakov. Cvetele 
so češnje in zlata pšenica. Skozi 
Novo Cerkev sem prišla v vas 
Hrenova. Pri hiši, pri Likarju po 
domače, sem srečala Nemca, ki 
me je vprašal, od kod grem in 
kaj imam v nahrbtniku. Spustil 
me je naprej, potem pa sem 
srečevala nemške vojake, ki so 
bili razporejeni v razdalji ene-
ga metra drug od drugega. 
Bilo me je strah. Ko sem bila 
kakšnih petnajst metrov od 

kapele v Hrenovi, bilo je okoli 
enajste ure, je s Šmarske stra-
ni padel strel na Nemce, med 
katerimi sem bila tudi jaz. Ver-
jetno sem se prva vrgla v jarek 
ob cesti. V grabnu sem ležala 
med Nemci, vsi smo bili obr-
njeni proti Dobrni; pred menoj 
je ležal Nemec z brzostrelko, 
za menoj pa drugi. Še danes 
se spomnim cvetoče pšenice 
na bljižni njivi. Napadali so nas 
partizani, nekaj Nemcev je ta-
koj padlo. Vojak pred menoj je 
streljal z brzostrelko in njegovi 
vojaški čevlji so me udarjali v 
glavo in mislila sem, da tega ne 
bom zdržala. Spopad je trajal 
zelo dolgo, vse do šestih zve-
čer. Včasih sem dvignila glavo, 
da bi videla, kaj se dogaja. Pred 
menoj je bilo polno praznih 
nabojev, pšenica je bila uniče-
na, moje prazne steklenice pa 
so ostale cele. Videla sem, kako 
je nekdo ustrelil v slamnato 
streho, ki je zagorela, potem pa 
še stavba. Prvi je zagorel kozo-
lec na polju za njivo. Potem pa 
so začele goreti hiše v Hreno-
vi. Od ognja in od vojakov je 
pokalo in večkrat sem dvignila 
glavo, da sem videla grozote. 
Videla sem, kako so Nemci po 
pšenici pobirali svoje okrvavlje-
ne in razmesarjene tovariše in 
jih nosili za zid hiše za cesto, ki 
se ji reče Pri kovaču. Bilo jih je 
od ceste in skoraj do strehe.
Ko je bila ura okoli šest popol-
dne in ni bilo nobenega Nemca 
več, sem se tudi jaz v groznem 
strahu dvignila iz jarka. Vendar 

so partizani še vedno streljali 
pred menoj in za menoj na ce-
sto, vendar me, hvala Bogu, ni 
zadela nobena krogla. Tudi jaz 
sem šla v tisto hišo, ki je bila ob-
dana z mrtvimi Nemci. V veži 
sem se vsa izmučena usedla 
na stopnice, ki vodijo na pod-
strešje. V hiši je bila bolnišnica, 
pravo razdejanje. S postelj je 
bilo vse pobrano in pokrito po 
tleh, kjer so Nemci reševali svo-
je ranjence. Čez deset minut je 
prišel do mene Nemec in me 
prosil, naj mu prinesem vodo, 
vendar sem mu odgovorila, da 
nisem tu doma. Iz kuhinje je 
prišla gospodinja in me vpraša-
la, od kod sem se vzela, ko pa je 
bil skoraj ves dan boj. Ko sem ji 
povedala, me je povabila v ku-
hinjo in mi skuhala čaj. Čez pol 
ure so prišli Nemci s tovornjaki, 
naložili svoje žrtve in jih odpe-
ljali. Jaz pa sem hotela domov 
v Dobrno. Bila sem okrvavljena 
od nemške krvi. Gospodinja mi 
je rekla, naj počakam, da Nem-
ci odidejo. Pobrali so odeje in 
rjuhe in v njih nosili svoje voja-
ke. Ko so odšli, so jih partizani 
zasledovali. Tudi jaz sem hkrati 
vesela in objokana odšla proti 
domu. Doma so bili zelo v skr-
beh zame, ko pa sem se vrnila, 
smo bili vsi zelo veseli. Prepri-
čana sem, da so me obvarovali 
Bog, Marija in moj angel varuh, 
ker sem bila prej v Celju pri 
maši, spovedi in obhajilu.

Martina Žužek
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Mladi na Dobrni, združeni v 
Mladinski klub Dobrna (MKD), 
so letos dokazali, da so spo-
sobni ohranjati več desetletno 
tradicijo prireditve Noč pod 
kostanji, ki je kraju v velik po-
nos. V sodelovanju z Občino 
Dobrna in Javnim zavodom za 
turizem, šport in kulturo Dobr-
na (ZTŠK Dobrna) so dva av-
gustovska vikenda na igriščih 
Osnovne šole Dobrna pripra-

vili pester program s športno, 
zabavno in glasbeno vsebino. 

Del prireditve se je odvijal v 
soboto, 14. avgusta, ko so na 
igriščih OŠ Dobrna potekali 
športni turnirji DOBRNA OPEN. 
Udeleženci športnih turnirjev 
so se lahko pomerili v košar-
ki, nogometu in odbojki na 
mivki. Kljub krajšim večernim 
padavinam so turnirje uspeli 

izpeljati do konca. Zmagovalci 
v nogometu so bili nogome-
taši iz Vinske Gore, v odbojki 
na mivki je zmagala ekipa iz 
Šempetra in v košarki so zma-
govalni naslov pridobili odlični 
košarkarji iz Šentjurja. Športnih 
turnirjev se je udeležilo kar 
300 ljubiteljev rekreativnega 
športa.

Noč pod kostanji nadaljuje uspešno tradicijo

Pozdravljeni vsi Dobrčani!

Poletje je mimo in prišel je čas, ko se ne-
kateri podajo nazaj v šolske klopi, drugi 
nazaj v predavalnice, spet tretji pa po 
dolgem dopustu nazaj na delovna me-
sta. Konec poletja je bil vsekakor v soju 
Noči pod kostanji, ki je po našem mnenju 
fenomenalno uspela. V samem začetku 
smo imeli malce slabše vreme na turnirjih 

Matevž Tašler

Mladinski klub   
 Dobrna

DOBRNA OPEN, vendar pa se je naslednji 
vikend na sami prireditvi že pokazal ču-
dovit sonček. Upamo, da vam je bila leto-
šnja prireditev všeč in  zagotavljamo vam, 
da se bomo naslednje leto še bolj potru-
dili. Vse, ki bi radi izvedeli, kako zgleda 
organizacija takšne prireditve od samega 
načrtovanja do končne izvedbe,  vabim, 
da se nam pridružite. Pošljite nam svoje 
podatke na mk.dobrna@gmail.com, kjer 

bomo veseli vsakega novega člana. Vse 
slike preteklih dogodkov pa si lahko ogle-
date na straneh www.mk.dobrna.si ali 
www.nocpodkostanji.si ter  na Facebook 
profilu Noč pod kostanji Dobrna. 

Prelep mladinski pozdrav!

Matevž Tašler,
predsednik Mladinskega kluba Dobrna

ZTŠK DOBRNA

 Foto: Sašo Novoselič

 Foto: Sašo Novoselič

Občina Dobrna
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Organizator dogodka name-
nja posebno zahvalo vsem 
partnerjem in sponzorjem le-
tošnje prireditve, ki so poma-
gali pri organizaciji največje 

prireditve na Dobrni. Posebna 
zahvala pa je namenjena par-
tnerjema, Javnemu zavodu 
za turizem, šport in kulturo in 
Občini Dobrna ter največjemu 
sponzorju, Termam Dobrna. 
INFO: www.nocpodkostanji.si 

Špela Pavlin,
predstavnica za odnose z 

javnostmi

ŽAV programom, kjer so se 
otroci lahko zabavali v atrak-
tivnem luna parku, plesali in 
prepevali ob glasbi mladega 
pevca Nina ter se nasmejali 
balonarju ANDRAŽU. 
Za ogrevanje publike so po-
skrbeli primorski ansambel 
TRAMONTANA, z energičnim 

nastopom pa je prijetno nav-
dušila simpatična pevka TA-
NJA ŽAGAR. Množico pa je 
vsekakor zajel val navdušenja, 
ko so na oder stopili legendar-
ni MI2 ter v pozitivnih vibra-
cijah dvigovali množico pred 
odrom.
V dveh dneh je igrišča Osnov-
ne šole Dobrna napolnilo več 
kot 3000 obiskovalcev, ki so se 
zabavali dolgo v noč.

Letošnja prireditev Noč pod 
kostanji se je nadaljevala v 
petek, 20. avgusta, z OPEN AIR 
HOUSE PARTYJEM in v soboto, 
21. avgusta, s programom za 
vse generacije. Petkov večer 
elektronske glasbe je navdu-
ševal z zanimivim izborom 
DJ-jev. Za mešalno mizo so 
množico ogrevali DJ TICKO, DJ 
DEYCO in DJ DEAN DEEN, za 

vrhunec večera pa je poskr-
bel DJ ELYKSIR. Ob spremljavi 
odličnih elektronskih ritmov 
so z boki poplesavale atrak-
tivne GO GO plesalke, obisko-
valci pa so si lahko ogledali iz-

jemno zanimiv body painting 
performans v živo.

Sobota se je v popoldanskih 
urah začela z otroškim ŽIV- 

 Foto: Sašo Novoselič

 Foto: Sašo Novoselič

 Foto: Sašo Novoselič

 Foto: Sašo Novoselič

 Foto: Matic Gabriel

 Foto: Matic Gabriel

 Foto: Matic Gabriel

 Foto: Špela Pavlin

 Foto: Špela Pavlin

MLADINSKI KLUB DOBRNA
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šolski 
kotiček

Tabor Fiesa 2010

Sedmošolci smo komaj dočakali 1. junij, ko smo se odpravili v 
štiridnevni naravoslovno-družboslovni tabor v Fieso.
V torek zjutraj smo se najprej odpravili na Notranjsko, kjer smo 
si ogledali Križno jamo, spoznali maketo Cerkniškega jezera in 
značilnosti le-tega, se z lojtrnikom popeljali ob jezeru ter spo-
znavali značilnosti te pokrajine.
Popoldne smo prispeli v Fieso, kjer smo se najprej namestili po 
sobah. Zatem pa se seveda nismo mogli upreti morju, ki nas je 
vabilo na osvežujoče kopanje. Po večerji  smo se odpravili na 
sprehod v Piran, kjer  smo si ogledali obnovljen akvarij.
Sredo in četrtek smo preživeli ob morju. Spoznavali smo ob-
morsko rastlinstvo, raziskovali morsko obrežje, se popeljali z 
ladjico po Piranskem zalivu, spoznali Piran, se sprehodili po Tar-
tinijevem trgu, se kopali v bazenskem kompleksu v Bernardinu 
… Prosti čas pa smo namenili družabnim igram in kopanju v 
morju.
V petek zjutraj nas je avtobus odpeljal do Sečoveljskih solin. 
Spoznali smo način naravnega pridobivanja soli ter delo solinar-
jev. Zatem smo si kar iz avtobusa ogledali Luko Koper. Sledil je 
še postanek v Hrastovljah, kjer smo si ogledali cerkvico, nato pa 
smo se odpravili v Kobilarno Lipica. Po vodenem ogledu smo 
imeli še nekaj prostega časa, nato pa pozno kosilo v Senožečah 
in povratek proti domu.
Večina  nas se je strinjala, da bi še ostali nekaj dni ob morju.

Članice novinarskega krožka

Mnenja o taboru
Kaj mi bo najbolj ostalo v spominu?
- kopanje v morju
- vožnja z ladjico
- raziskovanje morskega obrežja
- druženje (po sobah, nogomet …)
- sprehodi in spoznavanje Pirana
- zaključni večer
- ogledi (Križna jama, akvarij, kobilarna, Luka Koper, 
 Cerkniško jezero …)
- vožnja z lojtrnikom

  Kaj bi rad-a čim prej pozabil-a?
  - preoblačenje na plaži
  - namestitev (škripanje postelj)
  - hojo

Kaj predlagaš za naslednja leta?
- več dni, vsaj pet
- manj ogledov in več prostega časa

Članice novinarskega krožka

Obisk Inštituta za ekološke raziskave

Učenci 8. in 9. razreda, ki obiskujemo izbirni predmet Poskusi 
v kemiji, smo si 27. maja 2010  ogledali laboratorij  na  Inštitu-
tu za  ekološke  raziskave Erico v Velenju . Naprej smo šli skozi 
kemijski laboratorij. V vsaki sobi so raziskovali nekaj drugega. V 
eni so zbrali vzorce vode iz različnih jezer in opazovali stopnjo 
onesnaženosti.  V laboratoriju smo tudi spoznali več naprav za 
raziskovanje snovi. Nekateri so preizkusili napravo za natančno 
(do mikrolitra) odmerjanje količin. Ko smo obšli  kemijski labora-

torij,  smo odšli v biološkega. Pod mikroskopom smo opazovali 
različna živa bitja. Pokazali so nam vodne bolhe in čeljusti divjih 
prašičev ter nam zastavili nekaj vprašanj. Natančno smo si še 
ogledali druge prostore v laboratoriju. Veliko smo se naučili in 
dobili boljše predstave o tem, kako je videti velik laboratorij in 
kako poteka delo v njem.

Iza Smrečnik, 8. razred

Zavzeti raziskovalci v naravoslovnem taboru
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Baška 2010
V ponedeljek zjutraj smo se letovalci in tretješolci poslovili od 
staršev in učiteljev. Odpravili smo se na avtobus in se odpeljali 
proti Baški. Med vožnjo smo opazovali čudovito pokrajino Slove-
nije in Hrvaške. Ko smo prispeli v Baško, nas je preplavil občutek 
radosti, veselja in sreče, saj smo končno, po šestih urah vožnje, 
prispeli na cilj!
Po namestitvi v sobe nas je v jedilnici že čakalo kosilo, zatem pa 
smo počivali po naporni vožnji. Vsi smo nestrpno čakali, kdaj se 
bomo odpravili na plažo. Po prijetnem kopanju je sledila večerja 
in po večerji smo imeli nekaj časa, da smo se lahko pripravili na 
predstavitveni večer. Izbrali smo si posebna imena sob, kot so: 
Cat women, Pingvin mafija …
Na predstavitvenem večeru smo se vsi predstavili z zabavnimi 
točkami, nato smo odšli na ogled mesta.
Naslednji dan so nas zbudile učiteljice in  nas povabile k telovad-
bi. Prijetno razmigani in zbujeni smo se odpravili k  zajtrku. Veselili 
smo se dopoldanskega kopanja. Toplo sonce nas je prijetno gre-
lo, morska voda pa ravno prav osvežila. Sledila je običajna pro-
cedura: kosilo, ocenjevanje sob, počitek, kopanje in večerja. Po 
večerji pa sprehod v mesto in sladoled.
Na podoben način je minila tudi sreda, le da smo v mislih že imeli 
zaključni večer, na katerega smo se še posebej pripravljali. Neka-
teri so se predstavili z modno revijo, drugi s petjem, nekateri so 
pripovedovali vice ipd. Nestrpno smo čakali na rezultate ocenje-
vanja sob.
Kar naenkrat je bil petek, ko smo morali pospraviti stvari. Dopol-
dne smo se še zadnjič odpravili na obalo. Po kosilu smo se odpe-
ljali domov. Ko smo prispeli na Dobrno, smo popadali v objeme 
staršev in tako se je končalo naše letovanje za letos!

Hana Brecl in Anita Gerl, 6. b

Astronomsko jutro
V  3. razredu smo imeli tehniški dan  – Astronomsko jutro. Zjutraj 
smo odšli v planetarij, kjer smo si ogledali zvezde in smer sonca. 
Gospod Matjaž nam je pokazal veliko zanimivih stvari. Spoznali 
smo planete Merkur, Saturn, Venera, Zemlja, Mars, Uran in Nep-
tun. Zanimivo je bilo, ko smo delali rakete. Ogledali smo si film 
o vesolju, barvali vesoljske pobarvanke in iz plastelina izdelovali 
planete. Bilo je zelo zanimivo.

Maja Felicijan, 3. r

Kviz Bistroum
Revija National Geographic Ju-
nior je letos že četrto leto zapo-
red organizirala kviz Bistroum, 
ki je namenjen vedoželjnim 
učencem 4., 5. in 6. razreda 
osnovne šole. To je zanimiv in 
poučen kviz o svetu, ljudeh, ra-
stlinah in živalih.
Nanj se je letos prijavila tudi 
naša šola (13 učencev od 4. 
do 6. razreda). Na kviz smo se 
pripravljali s pomočjo delovnih 
listov – Bistroumnic, ki so bili 
od oktobra priloženi reviji. Od 
oktobra dalje pa smo Bistro-

umnice reševali tudi na naših 
tedenskih  srečanjih.
14. 4. 2010 je na šoli potekalo 
šolsko tekmovanje. Nestrpno 
smo čakali na rezultate.  Naj-
boljši rezultat je dosegel uče-
nec Timotej Šibanc iz 6. a razre-
da. Za las je zgrešil srečanje na 
finalnem tekmovanju v Ljublja-
ni. Upajmo, da bomo imeli več 
sreče v prihodnjem šol. letu.
Vsi tekmovalci bodo ob za-
ključku šol. leta prejeli bronasto 
priznanje za sodelovanje.

Mentorica: 
Olga Vaukner

Utrinek z letovanja in poletne šole v Baški

V torek, 25. 5. 2010, smo imeli 
učenci 2. razreda še zadnji na-
ravoslovni dan. Odpravili smo 
se na travnik, kjer smo opa-
zovali trave, cvetlice in živali, 
ki živijo na travniku. Reševali 
smo delovne liste v skupinah. 
Trava je bila zelo visoka. Merili 
smo jo. Cvetlice in trave smo 
med seboj primerjali po viši-

ni. V knjigah smo iskali imena 
cvetlic, ki jih še prej nismo po-
znali.  Delo je bilo zanimivo in 
zelo smo uživali.  Ko smo se 
vrnili v učilnico, so vodje sku-
pin poročale o našem delu na 
terenu.  

Albina Gril, razredničarka 
2. razreda

Naravoslovni dan -Travnik

Učenci 2. razreda pri raziskovanju travnika
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Na poti proti domu smo se ustavili še na Dominkovi domačiji v 
Gorišnici pri Ptuju, kjer smo spoznali tipično pomursko hišo ter 
delo na kmetiji nekoč.

Malce utrujeni smo se proti večeru polni novih spoznanj vračali 
proti Dobrni. Prečudovitega dne zlepa ne bom pozabil.

Tadej Štepihar, 4. r. 
Mentorica: Olga Vaukner

ŠOLSKI KOTIČEK

Mura dolga in široka, črički godejo svatovske, ljudje pa prijazni…
Obiskali smo pokrajino ob Muri
V torek, 8. 6. 2010, smo četrtošolci skupaj z učenci petega in 
obeh šestih razredov odšli na ekskurzijo v Pomurje.

Peljali smo se po avtocesti mimo Maribora proti Lendavi. Tam 
smo obiskali dvojezično osnovno šolo, kjer  pouk poteka v slo-
venskem in madžarskem jeziku. Po ogledu tropskega vrta Oce-
anis v Dobrovniku smo obiskali lončarsko vas v Filovcih. Gospod 
Bojnec nam je predstavil izdelavo lončenih izdelkov. Iz vsakega 
razreda je naključno izbran učenec sam izdelal glineno posodo.
Ogledali smo si tudi staro peč za žganje gline.
Poseben vtis je name naredila Plečnikova cerkev- Bela golobica 
v Bogojini. Prav zanimivo pa je bilo srečanje z Romi v Kamen-
cih pri Črešnovcih. Predstavile so se nam mlade plesalke in ob 
Avsenikovi ″Golici″ na plesišče povabile še nas. To je bilo veselo!
Dan se je prevesil že krepko v popoldne. Več časa smo se zadr-
žali ob mrtvicah reke Mure, kjer smo spoznali rastlinstvo in žival-
stvo, značilno za ta del  Slovenije. Sredi gozda smo si pripravili 
tudi malico. Ob tabornem ognju smo si pod vodstvom vodiča 
opekli kruh, ga podrgnili s česnom in namazali z zaseko. Po oku-
sni malici nas je čakala vožnja po reki Muri. Z brodom smo se 
prepeljali na drugi breg Mure. Ogledali smo si še Babičev mlin 
na tej reki in spoznavali različne vrste moke.

Hura, počitnice

V sredo, 9. 6. 2010, ni bil čisto običajen šol-
ski dan. Imeli smo namreč športni dan, ki 
je potekal popoldne. V prvem delu je bil 
športni dan za učence, kjer smo imeli ra-
zna tekmovanja. Učenci so se med seboj 
pomerili v odbojki, med dvema ognjema, 
košarki, nogometu idr. Kljub vročini je na 
igriščih vladalo prijetno in tekmovalno 
vzdušje.

V drugem delu pa so potekale športne 
igre za starše, učence in učitelje. Deve-
tošolci so se z učitelji pomerili v odboj-
ki. Sledila je še predaja ključa, kjer smo z 
radovednostjo spremljali, kakšne naloge 
so letošnji devetošolci pripravili bodočim 
devetošolcem.

V tretjem delu pa so se mladi talenti lah-
ko predstavili v Pokaži, kaj znaš. Spremljali 
smo nastope plesnih skupin ter instru-
mentalne, pevske in humoristične točke.
Bilo je zanimivo in zabavno.

Članice novinarskega krožka

Športno druženje staršev in učencev ob zaključku šolskega leta

Obisk Pomurja – vožnja z brodom preko Mure do Otoka ljubezni

Zabavni program na prireditvi Hura, počitnice
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Uspeh na 
42. državni 
likovni razstavi
Tudi letos so naši učenci pod 
mentorstvom učiteljev likovne 
vzgoje sodelovali na 42. držav-
ni razstavi Likovni svet otrok v 
Šoštanju. Tema letošnje razsta-
ve je bil PORTRET. 
Veseli smo bili obvestila, da je 
komisija izbrala za razstavo ve-
liko likovnih del naših učencev. 
Ti so:
Gašper Ramšak (likovna peda-
goginja Albina Gril) , Tina Švent 
(likovna pedagoginja Olga 
Vaukner), Anita Gerl in Hana 
Brecl (likovna pedagoginja An-
dreja Kveder)
Otvoritev razstave je bila 21. 
maja, ob 18. uri, v avli OŠ Šo-
štanj. Slovesnosti so se udele-
žili nekateri naši učenci s starši 
in mentorice.

Irena D. Smrečnik

Zdravi zobje, lep nasmeh
V začetku meseca junija so se 
učenci 5. razreda in  razredni-
čarka z veseljem udeležili sre-
čanja zmagovalnih razredov 
v tekmovanju za čiste zobe. 
Razredi, ki so med letom zbrali 
največ točk, smo se zbrali v Ce-
lju, v Planetu Tuš. Kinodvorana 
je kar pokala po šivih, saj so se 
nagradnega srečanja udeleži-
li učenci osnovnih šol iz Celja, 
Štor, Vojnika in Dobrne.
Najprej so nas pozdravile vod-
je tega projekta in medicinske 
sestre, ki na šolah opravljajo 
pregledovanje zob. Končno je 
sledila razglasitev zmagovalnih 
razredov in vsak razred smo 
nagradili z bučnim aplavzom. 
Predstavniki razreda so za vse 
učence prejeli praktične nagra-
de in priznanja, razredničarka 
pa še cvet. Nato smo si ogleda-
li dogodivščine zajčka Repka, ki 
je tudi sicer maskota tega tek-
movanja.

Zelo ponosni pa smo bili, ko 
je vse prisotne z govornice 
pozdravil in nam vsem čestital 
svetnik občine Dobrna, g. Jože 
Majer. Pri tem pa je izrekel po-
hvalo za požrtvovalnost zdra-
vstvenemu osebju, učencem za 
vztrajnost in učiteljem, ki učen-
ce vzpodbujamo v tej akciji.

Ob koncu smo prejeli še zdravo 
malico in se veseli vrnili na Do-
brno, saj smo z zmago uspe-
šno zaključili s tekmovanjem.
Občini Dobrna se zahvalju-
jemo, ker nam je omogočila 
brezplačni prevoz v Celje in 
nazaj.

Mentorica: 
Terezija Audič

ŠOLSKI KOTIČEK

drobtinice iz vrtcaPetrolov likovni natečaj
Med nagrajenci natečaja 
»Otroci odraslim«, ki ga je letos 
že dvajsetič razpisala družba 
Petrol, je bila tudi Vika Golčer 
(4 leta) iz vrtca Dobrna. Z izvir-
no upodobitvijo svoje družine 
je uspela prepričati komisijo. 
Nagrado je prejela v mesecu 
juniju na Ljubljanskem gradu, 
kjer je potekala zaključna prire-
ditev natečaja. Srečanje mladih 
likovnih ustvarjalcev pa je bilo 
poleg prejema nagrad name-

njeno tudi njihovi zabavi, dru-
ženju in ustvarjanju. 

Mentorica: 
Marijana Glušič

Nagrajena risba: Vika Golčer:

 Moja družina (oglje)

Prejem nagrade na Ljubljanskem gradu

Učenci 5. razreda so najbolje skrbeli za svoje zobe
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Tudi letos, že petič, smo v Cen-
tru za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna predstavili de-
javnost naših varovancev na 
dnevih odprtih vrat. Zavod je 
bil za javnost odprt v četrtek, 
20. 5. 2010, v petek, 21. 5. 2010, 

pa smo se predstavili učen-
cem OŠ Dobrna in staršem 
naših uporabnikov.
Naša ustanova se je v leto-
šnjem šolskem letu vključila 
v gibanje Eko šole, zato smo 
tudi dan odprtih vrat temat-

sko poimenovali »Z glavo v 
naravo«, s čimer smo želeli 
poudariti zdravo in ekološko 
usmerjenost centra. Za vse 
obiskovalce smo pripravili fo-
tografske razstave in projek-
cijo slik, ki so prikazovale naše 
življenje v povezavi z naravo, 
pa naj bo to delo na našem 
zeliščnem vrtu, kjer prideluje-
mo sestavine za domači čaj, ali 
čistilna akcija okolice centra. 
Ob fotografijah in s pripomoč-
ki smo predstavili tudi različne 
interesne dejavnosti - planin-
ski in taborniški krožek, ki de-
lujeta znotraj centra in naše 
varovance tako ali drugače 
povezujeta z naravo. V slikah 
smo predstavili tudi projekt 
Zdravo življenje, ki je potekal  

v mesecu marcu in aprilu. Po-
leg fotografskih razstav smo 
pripravili tudi razstavo izdel-
kov naših varovancev iz gline, 
ki imajo certifikat slovenske 
umetnostne obrti, na kar smo 
še posebej ponosni. Te izdel-
ke smo razstavili in jih poleg 
naših glasil Stopinjice pokazali 
vsem obiskovalcem. Razstavi-
li pa smo tudi izdelke skupin, 
ki so se trudile in ustvarjale iz 
odpadnega materiala. Nastale 
so res prave mojstrovine. Da 
pa ne bi  obiskovalci vse samo 

ko sadja, bili pa smo tudi ustvarjalni: delali 
smo potičke iz peska, barvali odlitke mor-
skih živali ter izdelovali papirnate ladjice, ki 
smo jih potem tudi preskusili na vodi. 

Marijana Glušič

DROBTINICE IZ VRTCA

Poletje v vrtcu Dobrna

Vroče julijske in malo manj vroče avgu-
stovske dni smo si krajšali z bivanjem na 
prostem. Že po zajtrku, ko še ni bilo tako 
vroče, smo odšli ven. Iskali smo senco pod 
drevesi v parku, še bolj gosta senca pa je 

bila v gozdu, ob robu parka. Tu smo se 
igrali ter tekali od drevesa do drevesa. En-
krat smo srečali celo škrata Vitka, ki nas je 
prijazno nagovoril. 
Hladili smo se s hladnimi napitki, jedli veli-

utrinki iz 
CUDVDan odprtih vrat v CUDV Dobrna
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gledali in opazovali, smo jih 
povabili v različne delavnice, 
v katerih so lahko tudi sami 
ustvarjali. V delavnici »ekspe-
rimenti« so si lahko ogledali 
zelo zanimive poskuse in v njih 
sodelovali, v delavnici »ustvar-
jamo iz odpadnega materiala« 
so izdelali mozaik iz odpadnih 
keramičnih ploščic, v delavnici 

»varno na soncu« smo prika-
zali, kako se moramo varovati 
pred nevarnimi sončnimi žarki 
in si izdelali kapo, ki naj bi nas 
ščitila pred soncem. V delavni-
ci »ježkov prigrizek« so si lahko 
vsi izdelali ježka iz sadja in se 
z njim posladkali, prav tako pa 
smo vse udeležence povabili 
tudi na pokušino pravega do-
mačega čaja iz zelišč našega  
vrta in na bio prigrizke, ki jih 
je pripravil  kuharski krožek. Da 
pa vse ne bi bilo preveč de-
lovno, smo na zelenici za na-
šim centrom pripravili še igro 
z magično ponjavo.

Za prijeten zaključek dneva 
odprtih vrat smo vse udele-
žence povabili še v telovadni-
co centra na ogled gledališke 
predstave Čarovnik iz Oza, v 
kateri so sodelovali člani dram-
skega, plesnega in pevskega 
krožka. Predstava je navdušila 
prav  vse prisotne. 
Naslednji dan smo pripravili 
najprej delavnico oblikovanja 
gline in izdelave papirja ter 
voščilnic za vrtec, nato pa še 
delavnice za šestošolce OŠ iz 
Dobrne. Osnovnošolci so spr-
va oklevali pri odločitvah, v 
katero delavnico bi se vključili, 
toda v vseh delavnicah so bili 
tako okupirani 
z novimi teh-
nikami, da jim 
je čas prehi-
tro minil. Naši 
učenci so tudi 
nanje naredili 
prijeten vtis. 
Starši naših 
up orabnikov 
so imeli poseb-

no priložnost, da so jim bila 
vrata centra za ogled razstav 
odprta ves dan.
Nad obiskom in odzivom so-
rodnih institucij in vseh osta-
lih, ki so si prišli ogledati našo 
ustanovo, smo bili vsi zelo 
zadovoljni in upamo, da se 
ob naslednji priložnosti spet 
vidimo.

Mateja Lipičnik

UTRINKI IZ CUDV

10. likovna kolonija v Črni na Koroškem
Od 25. do 27. maja 2010 se je 
v Črni na Koroškem odvijalo 
tradicionalno bienalno dru-
ženje na likovni koloniji. To je 
bila že jubilejna 10. kolonija. 
Tudi uporabniki in mentorji 
CUDV Dobrna z veseljem so-
delujemo na njej. Tokrat smo 
ustvarjali Maja, Leon, Franci 
in mentor Silvo. Prvi dan smo 
si ob otvoritvi ogledali čudo-
vito predstavo uporabnikov 
iz CUDV Črna na Koroškem. 
Uprizorili so legendo o Naje-
vski lipi, pod katero so pred 
davnimi časi Turki zakopali 
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ke, zvončkov, pomladanskega 
svečnika in velikonočnega 
ovala, ki so dobili certifikat že 
pred leti, smo predstavili tudi 
novejše izdelke s certifikatom: 
različna glinena jajca, pirhe, pi-
ščančke  in zvončke.

Silvo Lavtižar, 
likovni pedagog

UTRINKI IZ CUDV

Marca so naše delavnice zo-
pet prejele certifikat Obrtno-
podjetniške zbornice Slove-
nije o kvaliteti naših izdelkov. 
Strokovna komisija OZS, pod 
vodstvom prof.dr. Janeza Bo-

gataja, je podala mnenje, da 
prav vsi izdelki, ki smo jih po-
slali v ocenitev, ustrezajo kri-
terijem umetnostne obrti in 
jih lahko kot takšne označu-
jemo z nalepko oz. obešanko 
ROKODELSTVO SLOVENIJA. S 
tem certifikatom OZS skrbi, 
da imajo vsi označeni izdelki 
domače in umetnostne obrti 
potrebno kvaliteto, tako likov-
no kot izvedbeno itd. Ti izdelki 
imajo pravico sodelovati tudi 
na razstavah DUO, ki jih prire-
ja Obrtna zbornica Slovenije. 
Ena takšnih se je zgodila tudi 
16. aprila.
Bienalna razstava domačih in 
umetnostnih obrti, ki se je »ro-
dila« 1977 v Slovenj Gradcu, je 
od 16. aprila do 16. maja spet 

zapolnila tamkajšnjo umetno-
stno galerijo; pa ne le galerijo 
– tudi ulice tega slikovitega 
koroškega mesta in številne 
druge prostore. Na stojnicah 
na trgu smo svoje izdelke, ki 
nastajajo v učnih delavnicah 
in VDC in so pridobili certifikat 
DUO, predstavili tudi uporab-
niki CUDV Dobrna. Poleg čip-

Pridobitev certifikata domače in umetnostne obrti Obrtne 
zbornice Slovenije in sodelovanje na razstavi Duo v Slo-
venj Gradcu

zaklad. Naslednji dan smo se 
odpravili odkrivat in ustvarjat 
svoje likovne zaklade ravno 
k tej lipi, ki že 700 let kljubu-
je času in mogočno širi svojo 
krošnjo na Lundranskem vrhu. 
Dan zatem smo vso dopoldne 
preplesali, nato pa smo se od-
pravili v Ravne na Koroškem, 
kjer so nas čakala naša likovna 
dela. Razstavo je odprla častna 

pokroviteljica kolonije, prva 
dama Republike Slovenije, go-
spa Barbara Miklič Türk. Po ko-
silu smo se polni lepih vtisov 
vrnili na Dobrno, veseli, da se 
bomo čez dve leti zopet sre-
čali in družili s prijatelji.

Silvo Lavtižar, 
likovni pedagog
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Obvestilo staršem, ki bodo 
uveljavljali znižano plačilo 
za programe v vrtcih
Obveščamo vas, da je po-
trebno za otroke, ki so vklju-
čeni v vrtec, oddati vlogo za 
znižano plačilo vrtca za leto 
2011 najkasneje do 15. no-
vembra 2010.

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

- otroke, katerih starši imajo 
na njenem območju stal-
no prebivališče;

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

- otroke tujcev, od katerih 
ima vsaj eden od staršev 
na njenem območju zača-
sno prebivališče in je zave-
zanec za dohodnino v RS.

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

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

Vloge za znižano plačilo vrt-
ca lahko starši oddajo oseb-
no ali pa po pošti na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 
3204 Dobrna. Vse dodatne 
informacije  lahko dobite  po 
telefonu: 780-10-53 pri Mateji 
Smrečnik ali e-mailu mateja.
smrecnik@dobrna.si.

Mateja Smrečnik

ZAHVALA
Člani KUD Dobrna se zahvaljujemo gospe Mariji Deu Vre-
čer, bivši predsednici društva, za njeno dosedanje delo 
na kulturnem področju. V času njenega vodenja Kulturno 
umetniškega društva Dobrna je po svojih najboljših mo-
čeh pomagala vsem sekcijam, dala ideje za kar nekaj pro-
jektov, med drugim tudi za zelo uspešno Mlinarsko nede-
ljo. Želimo ji še mnogo inovativnih idej, ki bi dvignile tudi 
kvaliteto kulturnega življenja med občani.

KUD Dobrna

Občinski redarji lahko
merijo hitrost
Občinski redarji imajo od spre-
jetja novele Zakona o varnosti 
cestnega prometa poleg dru-
gih pooblastil tudi pooblastilo 
za opravljanje nadzora pro-
meta s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, 
v katerih se prekrški slikovno 
dokumentirajo.
Večina občin ustanoviteljic 
Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva je v proračunih za leto 
2010 planirala najem samodej-
ne merilne naprave,  da bodo 
lahko občinski redarji pričeli z 
občasnim izvajanjem meritev 
prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih cest in dr-
žavnih cest v naseljih občin. 
Občinski redarji bodo kršite-
ljem, ki bodo prekoračili do-
voljeno hitrost v času izvajanja 

obvestila
NOVOROJENČKI 

V OBČINI DOBRNA
Vsak človek 
je zase svet,
svetal in lep
kakor zvezda 
na nebu.

          (Tone Pavček)

Od 1. junija do 31. avgusta je na obnebju  naše občine 
zažarelo sedem zvezdic - trije fantki in štiri punčke.

Staršem iskreno čestitam, 
novorojenčkom pa želim vse dobro in lepo v življenju.

Martin Brecl, župan

nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, 
po pošti vročili plačilni nalog. 
S plačilnim nalogom bo izre-
čena globa za storjeni prekršek 
in določene kazenske točke, 
odvisno od višine prekoračitve 
hitrosti, v skladu z določbami 
Zakona o varnosti cestnega 
prometa.
Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogo-
stejši vzrok za povzročitev ve-
čjega števila prometnih nesreč 
tudi v naseljih. Na ta način bo 
redarstvo skupaj s policijo sku-
šalo zagotavljati dodatno var-
nost prometnih udeležencev.

Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo

Nataša Kos

ŠTORKLJE V DOBRNI
Vsak obisk štorklje, ki spremlja srečni dogodek v posamezni 
družini, okolica prej ko slej zazna.. Spregledali pa ste nagra-
dno vprašanje o štorklji v Dobrni, objavljeno v zadnji številki 
Dobrčana. Niti enega odgovora nanj ni bilo. Škoda!

Občinska uprava
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Te bolezen je objela,
še poslednjo moč ti vzela,
zdaj med nami več te ni,  

a v naših srcih boš vse dni.

V  S P O M I N
15. avgusta je minilo leto dni, odkar nas je zapustila 

draga mama, stara mama in prababica

ŠTEFANIJA DUPELNIK

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem in pri-
jateljem, ki ste jo v tako lepem številu pospremili na njeni zadnji 
poti; darovali cvetje, sveče in za svete maše ter izrazili ustna in 
pisna sožalja. Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
cerkveni obred ter pevcem kvarteta Svit, govorniku Milanu Re-

bernik za ganljive besede slovesa in pogrebni službi Usar.

Vsi njeni

Koliko dobrih stvari se vam zgodi, ne  

da bi morali zanje storiti kaj posebnega? 

Ena od njih je od 3- do 6- odstotni 

popust na vso ponudbo, ki vam ga 

prinesejo nakupi s kartico Mercator 

Pika in določeno število zbranih pik v 

določenem bonitetnem obdobju.

Igraje do 
ugodnosti

Živite s Piko!
3-6%

Z zbranimi pikami s 
kartico Mercator Pika

popusta.

Zbirajte lepe trenutke s kartico Mercator Pika. Pristopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Mercator in v vseh prodajalnah partnerjev v 
sistemu kartice Mercator Pika. Dodatne informacije poiščite na www.mercatorpika.si ali pokličite brezplačno telefonsko številko 080 2 080. Zbirajte lepe trenutke

oglasi
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VABILO NA KONCERT

Ljudske pevke Dobrna pod okriljem TD Dobrna 
prirejamo koncert , ki smo ga naslovile 

OD ZRNJA DO KRUHA NEKOČ
Koncert bo v nedeljo, 19. septembra 2010, ob 16. uri,

 v prostorih  Kulturnega doma Dobrna.

   Nastopili bodo: 
• LJUDSKE PEVKE DOBRNA
• ANS. ČAR
• PAREDOLSKE KORENINE
• VESELI PASTIRJI

Obljubljamo  zelo pester program, saj bomo ves dogodek popestrili z 
dogajanjem na odru. Pridite, pričakujemo vas! Ne bomo vas razočarale.

LJUDSKE PEVKE DOBRNA

oglasi - vabilo

NUDIMO ODVOZ:
- VSEH KOVINSKIH ODPADKOV 

(ŽELEZO, PLEH,...)
- ODVOZ IZRABLJENIH 

AVTOMOBILOV IN
- ODVOZ KARTONA

ÈISTILNI SERVIS
Stanka Lešnik s.p.

VEDNO NAS LAHKO POKLIÈETE IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI!
 ODVOZ JE BREZPLAÈEN! 

GSM: (041) 232-744 IN (051) 330-529
Z VAMI ZA ÈISTEJŠE OKOLJE!

Bojan Guček s. p.
Gorica pri Dobjem 7, SI–3224 Dobje pri Planini

T +386 (0)41 340 619 

E info@kozjanska-domacija.si

W kozjanska-domacija.si

Turistična kmetija
apartmaji pod slamnato streho, sprostitveni programi, zaključene 

družbe, poslovna srečanja, naravoslovni dnevi, vodeni ogledi, muzej 
na prostem, klub razbojnik guzaj

Izdelovanje slamnatih streh
Celovite obnove stavbne dediščine

Ravno 13 Dobje pri Planini
46° 8' 5,16" 15° 24' 19,49"

• MARJAN S PRIJATELJI
• ANS. VIKEND
• BRATA ŠVENT
• ANS. LABIRINT
• in morda še kdo
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Prvi šolski dan

Mlinarska nedelja

Srečanje  veteranov

Utrinki dogodkov 
v občini Dobrna

Foto: Bogomil Šibanc

Foto: arhiv OŠ Dobrna

Foto: Bojan Vrečer
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Občinski praznik 2010

Plesna skupina Blue Butterfly Dance

Godba Dobrna v pozdrav prazniku občine

Prisrčnost nastopa otrok  Vrtca Dobrna

Sekstet Vigred, prejemnik Srebrnega grba Občine Dobrna

Ženska vokalna skupina KUD Dobrna, prejemnik Bronastega grba Občine Dobrna

Folklorna skupina KUD Dobrna, prejemnik Zlatega grba Občine Dobrna

Dobitniki priznanj Občine Dobrna za leto 2010 in zlati osnovnošolci OŠ Dobrna Zlati osnovnošoci OŠ Dobrna

Foto: arhiv občine Dobrna



Rekonstrukcija lokalne ceste 
Dobrna - Hudičev graben - Krištaje

Dobrnica prestopila  bregove v neurju leta 2007

Poplavljanje Dobrne v neurju leta 2007

Poškodovani temelji Heiderjevega mostu

Star Heiderjev most na cesti Dobrna - Hudičev graben – Krištaje

Rušenje Heiderjevega mostu

Gradnja Heiderjevega mostu in rekonstrukcija ceste

Asfaltiranje odseka ceste Dobrna - Hudičev graben – Krištaje Nov Heiderjev most

Foto: arhiv občine Dobrna


