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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Resna razmišljanja o naši državi v teh časih niso nič kaj prijetna. 
Ljudje postajajo apatični, ko vsak dan poslušajo, kako se naša po-
litika igra z njihovo usodo. Slovenci smo v teh dvajsetih in nekaj 
letih samostojnosti pokazali, da ne znamo ali bolje, da ne zmore-
mo toliko razuma in enotnosti, da bi lahko normalno upravljali z 
lastno firmo, ki ji pravimo država. Ne glede na takšno vzdušje, ki 
ga ustvarja naša »visoka« politika v Ljubljani, kjer vedno naspro-
tujejo vsemu, kar predlaga nasprotna stran, pa ni pomembno ali 
je za državljane in državo dobro ali slabo, potrebno ali nepotreb-
no, saj se vedno lahko najdejo razlogi za in proti;  a spoštovani 
predstavniki ljudstva, človeka vredno je sprejeti tudi odgovor-
nost za svoja dejanja, življenje, kot vedno, teče svojo pot. 
Tudi življenje v naši občini teče naprej. Trudimo se, da nas visoka 
politika, tista negativna, čim manj obremenjuje in si prizadeva-
mo biti del konstruktivne, prihodnosti naklonjene in pozitivno 
usmerjene družbe. Vesel sem, da kljub slabim časom, kot to radi 
rečemo, tako delujejo tudi naša društva in organizacije in  pozi-
tivno je tudi razmišljanje občanov.
Sprašujete nas, zakaj v teh časih izvajamo dela na urejanju To-
pličice in Dobrnice  skozi Dobrno. Na občini si že od leta 2005 
prizadevamo urediti protipoplavno zaščito Dobrne z izvedbo 
ukrepov poplavne varnosti, ki v skladu z zahtevami Agencije Re-
publike Slovenije za vode pogojujejo izdajo gradbenih dovoljenj 
v centru Dobrne vsem potencialnim graditeljem.  V tem smislu 
je občina pred leti uredila ceste in nadvišala mostove - most v 
centru Dobrne  in  Hajderjev most pri Ružički ter tako preprečila 
vdor vode v center Dobrne iz smeri Hudičev graben. 
Trenutno se s strani MKO izvajajo ukrepi poplavne varnosti Dobr-
ne  s širitvijo struge Topličice, z gradnjo potrebnih visokovodnih 
nasipov in zidov ter ureditvijo nadvišanja ceste pred Hotelom 
Vita, na vhodu v zdraviliški kompleks, kar bo zagotavljalo preliv 
izlivnih voda iz smeri Klanca v potok Topličico pred vhodom v 
center Dobrne. Tu je vzorčno narejena tudi peščena pot, kakr-
šne so v prihodnosti predvidene sprehajalne poti v zdraviliškem 
parku. 
Gledano Dobrno skozi čas in dogajanja v kraju ob neurjih in viso-
kih vodah je bila Dobrna poplavljena iz smeri Hudičevega grab-
na ali pa iz smeri Klanca. Z izvedbo navedenih objektov in pro-
tipoplavnih ukrepov bo Dobrna trajno varovana pred visokimi 
vodami in poplavami. Poslej bodo investitorji v centru  občine za 
svoje gradnje lahko dobili soglasja Agencije Republike Slovenije 

za vode in na tej osnovi tudi potrebna gradbena dovoljenja. Za-
hvaljujem se vsem lastnikom zemljišč za razumevanje in strpnost 
ob gradnji.

Zajeda na cesti v Hudičev graben, za katero smo uspeli pridobiti 
sredstva še iz naslova škod v letu 2007, je bila izvedena v oktobru 
2012. Odbojna ograja, dolga 104 m, in masivno izvedena sanacija 
brežine Dobrnice v dolžini cca 90 m zagotavljata  trajno rešitev 
problema hudourniškega potoka in ceste na tem delu poti za 
Paški Kozjak, Parož in Strmec nad Dobrno.  

Gradnja Vrtca Dobrna je pogosta tema predvsem med starši, ki 
imajo majhne otroke, kar je  razumljivo, zato je prav, da v tej vezi 
podamo določena pojasnila.
Odločitev za pripravo projektov in gradnjo novega vrtca je bila 
sprejeta pred štirimi leti na osnovi takratnih izhodišč, možnosti 
in prognoz financiranja, med drugim tudi financiranje izgradnje 
vrtca s kompenzacijo zemljišč v lasti občine. Tako je bil v letu 
2010 na osnovi potrjene projektne dokumentacije in gradbene-
ga dovoljenja ter predvidene finančne konstrukcije z javnim raz-
pisom izbran najugodnejši ponudnik gradnje Vrtca Dobrna, CMC 
Celje. Izbrani izvajalec je del svojih obveznosti  iz razpisa izvedel 
– objekt je zgrajen do strehe in pokrit tako, da se škoda ne dela, 
potem pa je zašel v težave; trenutno je v stečaju. Kljub prizadeva-
njem projekta ni bilo možno končati z izvajalcem CMC predvsem 
zaradi odločb sodišča, ki so določenim dolžnikom CMC (tudi Ob-
čini Dobrna) nalagale prednostno poplačilo terjatev upniku iz so-
dne odločbe, kar prevedeno pomeni, da ne bi mogli poplačevati 
podizvajalcev, ki bi delali na našem vrtcu, temveč bi vsa plačila 
Občine Dobrna, na osnovi sodne odločbe,  pobral  podizvajalec 
CMC, ki na objektu Vrtec Dobrna ni nič delal. Občina pa bi kasne-
je tako plačana sredstva morala sodno terjati…  Predvsem zato, 
pa tudi zaradi prekoračitve pogodbenih rokov, je bila sprejeta 
odločitev, da se pogodba s CMC prekine. 
Tako je bilo potrebno na novo proučiti vso dokumentacijo in ure-
diti vse obligacije iz naslova prekinitve pogodbe z izvajalcem in 
vsemi, ki so na projektu sodelovali,  evidentirati stanje in pripra-
viti nov razpis ter uskladiti vse nadaljnje aktivnosti s sofinancer-
jem, MGRT. Trenutno smo v fazi priprave nove razpisne doku-
mentacije in novih popisov za dokončanje projekta, predvsem 
pa se trudimo poiskati vse možnosti, da bomo glede na stanje 

beseda           župana
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v naši državi projekt lahko trudi finančno uspešno zaključili. Gre 
za dejstvo, da je ob izpadu mnogih prihodkov občin, znani ceni 
izgradnje vrtca, znanem sofinanciranju s strani Evropskega struk-
turnega sklada ter zaradi omejenih kvot, ki pripadajo Občini Do-
brna, delež občine 64%. Dejstvo, da je skupna vrednost izgradnje 
vrtca enaka celoletnemu proračunu občine, pomeni 64% delež 
veliko finančno obremenitev, ki zahteva varčevanje in zmanjšanje 
porabe na drugih področjih delovanja občine ter zamik in pre-
stavitev drugih investicij za določen čas.  Ob vsem navedenem 
predvidevamo  končanje izgradnje Vrtca Dobrna do septembra 
2013. 
Kljub dejstvu, da bodo pogoji za najmlajše v novem vrtcu mno-
go boljši, smo veseli, da lahko naš vrtec trenutno gostuje v delu 
prenovljenih šolskih prostorov in Zdravstvenega doma Dobrna 
in da lahko tudi v teh prostorih z dobro organizacijo in nekaj str-
pnosti še dosegamo minimalne pogoje, ki so po zakonu potreb-
ni za delovanje vrtca. Prav je, da se s tega mesta zahvalimo vsem 
v šoli in vrtcu za dobro organiziranost in  sodelovanje, starše pa 
prosimo za razumevanje in strpnost. 
Ravnanje z odpadki je ena izmed pomembnih javno gospodar-
skih služb občin. Občina Dobrna ima ravnanje z odpadki urejeno 
tako, da je skupaj z občino Vojnik, Celje in Štore soustanoviteljica 
javnega podjetja SIMBIO d.o.o., ki v občinah ustanoviteljicah, v 
skladu z veljavno zakonodajo, izvaja to javno gospodarsko služ-
bo. Z zakonom je predpisano ločeno zbiranje odpadkov, kar mo-
rajo preko izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki zagotavljati 
občine. Vezano na obveznosti te  zakonodaje tudi v Občini Do-
brna z novim letom , januarja 2013, prehajamo na ločeno zbiranje 
odpadkov, kot bo v nadaljevanju predstavljeno v dopisu izvajalca 
javno gospodarske službe ravnanja z odpadki v Občini Dobrna,  
Simbio d.o.o. Vezano na uredbo o ločenem zbiranju odpadkov na 
izvoru in v tej vezi dopisom izvajalca javne gospodarske službe 
ravnanja z odpadki Simbio d.o.o., smo za Občino Dobrna uspeli 
s podjetjem Simbio d.o.o. dogovoriti 3 mesečno prehodno ob-
dobje kar pomeni, da se bo ločeno zbiranje odpadkov za občane 
Občine Dobrna začelo izvajati z 31. marcem 2013.
Zanimivo je, kako smo ljudje različni. Oktobrski sneg je presenetil 
skoraj vso Slovenijo; pod težo snega so klonila drevesa in povzro-
čala različne težave od večdnevnih izpadov elektrike, do zaprtih 
cest in poškodovanih vozil. Ob neurju v začetku  novembra je 
bilo po vsej državi veliko  poplavljenih objektov, uničenih cest in 
druge infrastrukture.  Naše ekipe, sodelavci režijskega obrata in 
gasilci so bili na terenu, odstranjevali so ovire,  urejali ceste in od-
pravljali posledice, a kljub temu vsega ni mogoče takoj postoriti, 
zato je bil dostop do nekaterih območij nekaj časa moten.
V takih primerih so reakcije ljudi različne, nekateri ste klicali in 
nam sporočali, kje so težave na terenu, drugi ste večkrat klicali in 
bili nezadovoljni, ker nismo uspeli takoj vzpostaviti normalnega 
stanja cest, itd... Mnogi sami skrbite, da se ob neurjih na cestah v 

vaši neposredni bližini ne dela škoda, mnogi ste nas tudi tokrat 
presenetili, ko ste se združili, vzeli motorne žage in odstranili vse 
ovire - podrta drevesa ter usposobili ceste do vaših domov. Po-
sebej ste nas tokrat presenetili krajani Loke, ko ste se združili in 
sami odstranili veliko podrtih dreves. Vsem, ki tako delujete, is-
krena hvala za tako solidarnost in vzajemno pomoč. Tudi skupno 
delo nas povezuje in krepi.  
V današnjih vedno manj socialnih in vse bolj materialno usmer-
jenih časih še s toliko večjim spoštovanjem gledamo na prosto-
voljno delo naših ljudi, društev in organizacij. Spoštovani gasilci, 
kulturniki, predstavniki turističnega društva, športniki, planinci, 
upokojenci ter predstavniki ostalih društev in organizacij, iskrena 
hvala za to veliko opravljeno delo in to vašo povezanost s krajem 
in ljudmi. Posebna zahvala velja gasilcem in vsem, ki ste sodelo-
vali pri odpravljanju posledic ob letošnjem snegolomu, neurjih 
in poplavah. 
Vsako leto s pomočjo naših upokojencev polepšamo božične in 
novoletne praznike vsem našim občanom v domovih za ostarele 
ter vsem starejšim od 80 let z obiskom na domu in z majhno 
pozornostjo. Spoštovani upokojenci, iskrena hvala za to vaše ple-
menito delo. 
Stiske ljudi, pa ne samo finančne, so danes res velike in vede-
nje, da nisi čisto sam na tem svetu, pomeni ljudem veliko oporo. 
Lepo je, če se kdo spomni nate, zato je  pomoč in solidarnost 
med ljudmi, še posebej v prazničnih dneh, toliko bolj pomemb-
na. Naj nas božič poveže v eno veliko družino.  Spoštovani vsi, ki 
tako delujete in pomagate, predstavniki Karitasa, Rdečega križa, 
mnogi posamezniki,  društva in organizacije, vsem še enkrat is-
krena hvala.
Tako in drugače nas prazniki povezujejo in usmerjajo naše misli 
in dejanja. V mesecu decembru se srečujemo ob različnih prilo-
žnostih; poslovnih, družinskih, prijateljskih in drugih dogodkih. 
Prav je, da si vzamemo čas zase, za ljudi, s katerimi sodelujemo, 
za družino, za prijatelje. Storimo to danes in nato vsak dan na 
novo.

Tudi letošnje praznike bomo v Dobrni praznovali bolj času pri-
merno, namesto novoletnih daril, ognjemetov, koledarjev in dru-
gih, ne tako nujnih, izdatkov povezanih s tem časom, bomo del 
sredstev namenili Vrtcu Dobrna za predstavo za najmlajše, Kari-
tasu in Rdečemu križu ter obdaritvi starih nad 80 let in invalidov.

Spoštovane občanke in občani, vljudno Vas vabim na prire-
ditve in dogodke ob božiču in novem letu. 
Želim vam miren božič, v novem letu  pa poslušajte glas 
srca, ohranjajte zdravje in se veselite malih stvari.
Srečno 2013.

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl
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Klepet s sokrajanom Josipom Bačićem- Savskim
Turoben dan je bil, ko sem se 
napotila na Klanc, na klepet h 
g. Bačiću. Topel sprejem pred 
njegovo hišo je obetal zanimiv 
pogovor. Je zelo nenavaden 
človek, ki pritegne sogovorni-
ka na vljuden in nevsiljiv način. 
Besede tečejo in nastaja zgod-
ba, nekaj zgodb, ki jih beležim, 
včasih pa samo poslušam in 
občudujem način izražanja in 
povezovanja. Pogovor je tekel 
predvsem o današnjem doje-
manju življenja, kot ga vidi so-
govornik. Sprašuje se, ali ima 
človek še optimizem ne glede 
na krizo vsega. Pravi, da kriza 
za majhnega človeka ni nič 
novega, saj ga je spremljala 
vedno in povsod.

Josip Bačić Savski je človek, 
ki se je v svojem življenju ve-
liko selil, si ustvarjal življenje 
povsod, spoznaval različnost 
kultur in hkrati razvijal svoje 
mnoge talente, ki jih nadgra-
juje še danes ne glede nato, 
da je pred kratkim praznoval 
osemdeset let.

Rodil se je leta 1932 v Župa-
nji na Hrvaškem. Pesnik, pri-
povednik in esejist, ki so mu 
namenili poklic duhovnika, a 
ga ni zanimal, je želel postati 
učitelj. Splet okoliščin ga je po 
končani gimnaziji popeljal v 
Zagreb, kjer je končal tehnič-
no šolo in nato odšel na spe-
cializacijo v Švico. Vmes ga je 
pot po naključju pripeljala tudi 

v Slovenijo, kamor se je z ženo 
in dvema sinovoma vrnil leta 
1975. Poklicno je služboval kot 
elektroprojektant in tehnični 
prevajalec. 
Kot človek mnogih talentov je 
postal pesnik in pisatelj. Obja-
vil je pesniški zbirki Od godine 
do godine in Kroz život. Če-
prav mu je bil slovenski jezik 
nov, mu je postal jezik kulture, 
ki ga je uporabil v tretji pesni-
ški zbirki Portreti. Sledili so še 
pesniške zbirke Pijani spomini, 
Izpovedovanja in Posvetilne 
pesmi. Slednja je bila izdana 
ob jubilejih- 30 let objav v 
Sloveniji in 35. letnici bivanja 
v Sloveniji in so namenjene 
prijateljem in znancem, litera-
tom in slikarjem. Njegovo pro-
zno delo Individuum pa ga je 
uvrstilo med nenavadne pisce 
inovatorje, saj ga je leta 2009 
Ameriški biografski inštitut v 
ZDA razglasil za človeka leta 
v državi Sloveniji s priznanjem 
za prizadevanje v humaniz-
mu, vzgoji in duhovnosti ter 
pozitivnega vpliva na misel-

ni razvoj človeka. V tem delu 
se pisatelj sprašuje o smislu n 
nesmislu civilizacijskih in ži-
vljenjskih vzorcev in vrednot. 
Sam g. Bačić meni, da je to 
delo literarna, vzgojna, zakon-
ska, duhovna in humanistična 
podlaga za nove knjige, ki si 
jih lahko napiše vsak sam.

Beseda zopet nanese na smi-
sel življenja v današnjem sve-
tu in času, ko vsi hitimo mimo 
drug drugega in nam je hudo 
za materialnimi dobrinami. 
Ne zanika pomena materia-
lizma, vendar ga priznava le 
toliko, kolikor ga je potrebno 
za  vzdrževanje duha, človeka 
in njegove biti. Vodilo njego-
vega življenja je zapisano v 
Individuumu, ko pravi, da je 
njegova točka življenja na trdi 
skali stvarstva in ne na pešče-
nem temelju. Če upoštevaš to 
in živiš po tem načelu, si lahko 
ustvariš dom povsod, ne gle-
de na časovno obdobje v svo-
jem življenju, za katerega sam 
pravi, da je polno naključij.

Pesnik ustvarja ne glede na 
čas in prostor. Tako je nastala 
še ena zbirka pesmi z naslo-
vom Besede iz ljubezni, ki je 
pripravljena za natis. Sestavlje-
na je iz treh sklopov: Ljubezen 
do človeka, Ljubezen do stvar-
stva in Ljubezen do besede. V 
zadnjem sklopu so pesmi, ki 
dajejo vsaki besedi posebno 
mesto in moč.

VSE POSTAJA SUPER, 
Josip Bačić-Savski, 2012 (šarada)

kilo - mega -giga - tera - SUPER!
ne sme biti slabo - ne sme biti slabše -
niti dobro - niti boljše
vse postaja - SUPER!

zdaj je SUPER lahko samo - SUPER -
SUPER stanje - SUPER znanje - SUPER 
sranje -
SUPER norec - SUPER borec - SUPER tat...

S - SPLENDID - po latinsko - razkošen  - 
sijajen -SUPER!

U - UPPER TEN THOUSAND - po angleško 
- bogataši - SUPER!

P - PER - po francosko - naš - vaš - velikaš 
- SUPER!

E - ER - po nemško - veliki - veliki - ON 
- SUPER!

R - »R« - RECOMMENDED - po angleško - 
priporočljivo - SUPER!

zdaj pa kaj - ko na zemlji ni še raj -
ali bo še naprej naš noreči SUPERDIR -
se podil - brez denarja - brez deževja -
brez - brez - brezpogojno bo postal - 
mili - mikro - nano - piko - nič? -
na začetku SUPER! -
in na koncu SUPER - krič?

Toplina in nevsiljiv način ko-
munikacije kar vleče sogo-
vornika, tako da pozabiš na 
čas. Nedotaknjenih tem je še 
veliko, a jih pustimo še kakšno 
drugo priložnost. 

Branka Gal

GLASILO OBČINE DOBRNA
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Izvedba objektov za povečanje poplavne varnosti Dobrne

V Dobrni si že kar nekaj časa prizadevamo zagotoviti protipo-
plavno varnost urbanega naselja Dobrne. Namen investicije 
je predvsem zagotavljanje poplavne varnosti sedaj ogroženih 
objektov območja urbanega naselja Dobrne pred visokimi 
vodami. Opravljeni so bili hidravlični izračuni visokih voda Do-
brnice in Topliškega potoka s povratno dobo 100 let za stanje 
ureditve. Z nadvišanjem mostu čez Topličico leta 2007 pri bivši 
pekarni Dobrna in nadvišanjem mostu pri parkirišču Term Do-
brna, so bili  izvedeni prvi ukrepi za povečanje poplavne varno-
sti Dobrne. 

V mesecu septembru pa je podjetje RGP d.o.o. Velenje pričelo 
še z ostalimi po projektu predvidenimi deli. Območje urejanja 
je segalo vse od mostu k hotelu Vita do kompleksa OŠ Dobrna. 
Zaradi goste naseljenosti oz. ozke širine vodnega pasu Topli-
škega potoka v centru Dobrne in varovanja kulturne dediščine 
obstoječih objektov ter varovanja tako imenovanega zelenega 
ambienta se je ureditev Topliškega potoka izvedla v kombinaciji 
razširitve, poglobitve struge, visokovodnih zemeljskih nasipov 
na obeh bregovih, visokovodnih zidov ter porušitve in nado-
mestitve na novo izgrajenih dveh obvodnih stopnišč. Potok  
Dobrnica pa  je urejen tako, da so  na desnem bregu  visoko-
vodni zemeljski nasipi, ki se navezujejo kot podaljšanje zemelj-
skega nasipa desnega brega Topliškega potoka in nadvišanje 
obstoječe sprehajalne poti do kompleksa OŠ Dobrna. 

V sklopu protipoplavnih ukrepov se je nadvišala tudi cesta, ki 
vodi mimo zdraviliškega kompleksa. Nadvišanje ceste v obliki 

ovire za umirjanje prometa se je izvedla z dvigom cestišča v 
obeh smereh. To nadvišanje ceste služi kot protipoplavni ukrep 
v primeru visokih voda Topliškega potoka, saj v sklopu s priklju-
čeno nadvišano sprehajalno stezo varuje center Dobrne. 

Ker ima središče Dobrne velik kulturni in zdraviliški pomen, je 
protipoplavna ureditev zasnovana tako, da bo sonaravna in se 
bo estetsko vklopila v okolje. Visokovodni zid je tako izveden z 
oblogo iz lomljenca, da se sonaravno vklopi v okolje, prav tako 
so zemeljski nasipi zatravljeni in izkoriščeni za sprehajalne poti, 
(na območjih, kjer so že obstoječe sprehajalne poti) namenjene 
občanom in obiskovalcem središča Dobrne. 

Osnovni namen investicije je predvsem zavarovanje prebival-
cev na tem območju, njihovega imetja, kulturne dediščine, 
imetja gospodarskih subjektov in nasploh območja urbanega 
naselja Dobrne pred visokimi vodami, ki so posledica vedno 
pogostejših neurij. 
Vsem lastnikom zemljišč in stanujočim ob potoku  se zahvaljuje-
mo za strpnost v času izvedbe protipoplavnih ukrepov. 

Zdenka Kumer
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komunala 
in okoljePomembnejše aktivnosti iz področja 

komunale in investicij v zadnjem obdobju
Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki 
jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi 
vse pogostejših poplav, ki pustošijo po Sloveniji. Plan vzdrže-
vanja občinskih cest, s katerim se določijo prednostne naloge 
vzdrževanja občinskih cest, je določen na podlagi prioritet s te-
renskih ogledov in zagotovljenih sredstev. Tako so režijski obrat 
in zunanji izvajalci skozi vse leto izvajali razna dela na cestah, 
kot so čiščenje jarkov in prepustov, gramoziranje poškodovanih 
cestnih konstrukcij, obnovo bankin, čiščenje nanosov s cest,… 

V pristojnost občinske komunalne službe spada tudi vzdrževa-
nje gozdnih cest. Na podlagi programa vzdrževanja gozdnih 
cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove v sodelovanju z občino, 
so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah: 
Prodenšek, Urlčjek – Štravs, Orlica – Kamšak in Šunk – Lovska 
koča.

Močna neurja v preteklih letih so v Občini Dobrna povzročila 
veliko škode na cestni infrastrukturi, sprožilo se je veliko zemelj-
skih plazov in cestnih usadov. Občina je v okviru državnega pro-
grama odprave posledic škode po neurju iz meseca septembra 
leta 2007 uspela pridobiti sredstva za sanacijo brežine poto-
ka Dobrnice v Hudičevem grabnu, na lokalni cesti Dobr-
na – Paški Kozjak. Sanacijo brežine, ki se je izvajala v mesecu 
septembru in oktobru, je izvedlo podjetje, ki je bilo z javnim 
razpisom izbrano kot najugodnejši ponudnik.

Vzdrževalna dela na občinski cestni infrastrukturi

Režijski obrat Občine Dobrna sestavljajo trije javni uslužbenci 
ter pet javnih delavcev. Režijski obrat izvaja dela pri urejanju in 
čiščenju javnih površin in sprehajalnih poti, košnji, vzdrževanju 
klopi, urejanju prometne in neprometne turistične signalizacije, 
gradnji manjših podpornih zidov, izvedbi prepustov, vzdrževa-
nju občinskih cest, urejanju deponij,… Spodaj je prikazanih ne-
kaj slik iz dejavnosti režijskega obrata.

Sanacija zajede v Hudičevem grabnu

Vzdrževanje občinske cestne infrastrukture
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Vrtec Dobrna. Zaradi navedenega se je bilo potrebno s sofinan-
cerjem dogovoriti o prenosu sredstev, ciljev in obveznosti v leto 
2013. Občina Dobrna mora v skladu z Zakonom o javnem na-
ročanju izvesti nov javni razpis za dokončanje del na objektu 
Vrtec Dobrna. Po terminskem planu je predvidena primopreda-
ja objekta z novim šolskim letom.

Vzporedno z deli na terenu potekajo postopki izvedbe javnih 
naročil, pridobivanja potrebnih projektnih dokumentacij, sogla-
sij, služnostnih pogodb in gradbenih dovoljenj, vodenje projek-
tov ter prijava na različne razpise za sofinanciranje projektov, ki 
so uvrščeni v Načrt razvojnih programov Občine Dobrna. Obči-
na Dobrna je bila v letošnjem letu dokaj uspešna pri pridobitvi 
gradbenih dovoljenj, namreč uspelo ji je pridobiti gradbena do-
voljenja za naslednje projekte:
- Izgradnja 22 km fekalne kanalizacije na območju Občine Do-

brna
- Ureditev trga Dobrna – južni del
- Ureditev trga Dobrna – severni del
- Izgradnja komunalne infrastrukture za LN Gutenek
- Izgradnja komunalne infrastrukture za LN Zora
Pri vseh javnih razpisih, na katerih je mogoče pridobiti sofinan-
cerska sredstva, je pogoj za prijavo pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. Realizacija projektov je odvisna od pridobitve sofi-
nancerskih sredstev in zagotovitve lastnih sredstev. 

Urška Vedenik

Vzdrževalna dela na vodovodih so bila v okviru planiranih 
sredstev, nekih večjih okvar na vodovodnih sistemih v leto-
šnjem letu ni bilo. Leto je zaznamovalo tudi sušno vreme, ki je 
povzročilo pomanjkanje pitne vode na območju vodovodne-
ga sistema Brdce nad Dobrno in vodovodih, ki so v zasebni lasti. 
Na pomoč so priskočili gasilci, ki so z novim vozilom razvažali 
tako potrebno pitno vodo.

Občina Dobrna je konec meseca avgusta izvajalcu Ceste mo-
stovi Celje, d.d. odpovedala pogodbo za izgradnjo Vrtca Do-
brna, in sicer zaradi kršitev pogodbenih obveznosti, saj je bil 
izvajalec nezmožen zagotavljati normalen potek del na objektu 

Obnova obzidja in stopnic

Izvedba ograje v šolskem parku

Gradbišče Vrtec Dobrna

KOMUNALA IN OKOLJE
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Sanacija brežine potoka Dobrnice 
v Hudičevem grabnu

Občina Dobrna je uspela pri-
dobiti državna sredstva za 
odpravo posledic škode po 
neurju. V okviru državnega 
programa odprave posledic 
škode po neurju iz meseca 
septembra leta 2007 je bila 
izvedena še zadnja sanacija, in 
sicer sanacija brežine potoka 
Dobrnice v Hudičevem grab-
nu, na lokalni cesti Dobrna – 
Paški Kozjak.

Po septembrskih poplavah 
v letu 2007 je bilo potrebno 
najprej evidentirati in prijaviti 
škodo na Upravo RS za zaščito 
in reševanje. Po prijavi škode 
je občina s strani Ministrstva 
za obrambo RS prejela sklep 
o ocenjevanju škode, ki je bil 
podlaga občinski komisiji, da 
prične z ocenjevanjem škode. 
Ocenjeno škodo s strani ob-
činske komisije si je ogledala 
in potrdila tudi državna ko-

misija. Na podlagi ocenjene 
škode, ki je samo na območju 
Občine Dobrna znašala okoli 
1,5 mio €, je država pripravila 
državni program odprave po-
sledic škode po neurju na po-
škodovanih območjih. Sledila 
je izdelava sanacijskih elabo-
ratov in projektov za izvedbo 
sanacij (za večje škode in zah-
tevnejše sanacije), ki jih je bilo 
potrebno poslati v recenzijo 
na ZRMK. Pozitiva recenzija je 
bila osnova za odobritev sa-
nacije in pridobitev sredstev 
s strani Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje. Po pridoblje-
ni pozitivni recenziji je lahko 
občina na ministrstvo podala 
vlogo za pridobitev sredstev 
za sanacijo škode. Zaradi ob-
sežnosti škode po vsej Slove-
niji ob vsakoletnih neurjih in 
poplavah ter seveda zaradi 
varčevalnih ukrepov države 
je država večkrat spremenila 

državni program odprave po-
sledic škode po neurju. Tako 
je občini petkrat po nastanku 
škode uspelo pridobiti sred-
stva za še zadnji  nesaniran 
objekt iz državnega programa 
odprave posledic škode po 
neurju iz leta 2007. V mesecu 
septembru 2012 je občina z 
Ministrstvom za kmetijstvo in 
okolje podpisala pogodbo za 
financiranje sanacije brežine 
potoka Dobrnice v Hudiče-
vem grabnu.

Občina je pred podpisom  po-
godbe o financiranju izvedla 
tudi javno naročilo za izbor 
izvajalca sanacije zajede. Tako 
je podjetje KIT-AK GRADNJE, 
d.o.o. iz Rogaške Slatine v me-

Sanacija brežine potoka Dobrnice v Hudičevem grabnu

secu septembru 2012 priče-
lo z izvedbo sanacije, ki jo je 
spremljal strokovni in geološki 
nadzor ter predstavnik vodar-
jev. Sanacija zajede je obsega-
la izvedbo okoli devetdesetih 
metrov kamene zložbe, dveh 
kamnitih pragov, preplastitev 
ceste in postavitev okoli sto-
tih metrov varnostne odbojne 
ograje.

Dela so bila uspešno zaklju-
čena konec meseca oktobra. 
Celoten strošek pridobitve do-
kumentacije in sanacije breži-
ne potoka Dobrnice v Hudi-
čevem grabnu je znašal okoli 
54.000 evrov. 

Urška Vedenik

Poplave v mesecu novembru

Poplave v začetku meseca novembra so povzročile gmotno 
škodo po Sloveniji. Na območju Občine Dobrna je največ ško-
de zabeležene na javni cestni infrastrukturi, predvsem na ma-
kadamskih cestah, kjer so zaradi velikega naliva zamašeni in 
uničeni prepusti, hudourniki in blato pa so uničili ceste in jar-
ke. Tudi na asfaltnih cestah je povzročene veliko škode, saj je 
deroča voda povzročila razpoke v asfaltu in uničenje bankin. 
Aktiviralo se je tudi nekaj plazov in cestnih usadov, ki otežujejo 
prevoznost cest. 

Del naselij občine je zaradi izpada električne energije ostal brez 
elektrike in pitne vode, zato sta javni podjetji VO-KA in Elektro 
Celje aktivno reševali problematiko vodooskrbe in električne Plaz na lokalni cesti pri Papežu v Strmcu nad Dobrno
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energije na terenu. Poplavljenih je bilo tudi nekaj stanovanjskih 
in gospodarskih objektov.

Režijski obrat Občine Dobrna in zunanji izvajalci intenzivno re-
šujejo problem poškodovanih cest, saj jih poskušamo čim prej 
vzpostaviti v vozno stanje. V odpravo posledic poplav in vzpo-
stavljanje prevoznosti cest so se aktivno vključile tudi gasilske 
enote Občine Dobrna. Skladno z zakonodajo je dolžnost obči-
ne, da vzdržuje javno infrastrukturo, torej kategorizirane občin-
ske ceste. Občina bo poskušala v okviru svojih zmožnosti in raz-
položljivih sredstev priskočiti na pomoč ogroženim občanom in 
jim pomagati pri odpravi posledic poplav.

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode določa metodo-
logijo, po kateri se ugotavlja, ocenjuje in dokumentira škoda in 
druge posledice, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče. 
Ugotavljanje, ocenjevanje in dokumentiranje škode ter drugih 
posledic, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče, je v pri-
stojnosti Uprave RS za zaščito in reševanje. Postopek in način je 
določen v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, to pa izvajajo komisije lokalnih skupnosti, regijske komisije in 
državna komisija za ocenjevanje škode. 
Občina Dobrna išče ustrezne možnosti za sanacijo škode, zato 
je škodo prijavila Upravi RS za zaščito in reševanje. Na podlagi 
prejetega sklepa o pričetku ocenjevanja škode s strani Ministr-
stva za obrambo je Občina Dobrna zbirala vloge oškodovancev, 
ki so utrpeli škodo zaradi poplav. Zbiranje vlog se je zaključilo 
5. 12. 2012, obvestilo o zbiranju pa je bilo objavljeno na spletni 
strani in oglasni deski Občine Dobrna. 
Občinska komisija za oceno škode je na podlagi uredbe ocenila 
škodo na predpisanih obrazcih, in sicer na infrastrukturi in stav-
bah, nakar je Občina Dobrna posredovala oceno škode Upravi 

RS za zaščito in reševanje. 
Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo 
je pristojna za pripravo ocene škode in predloga za odpravo 
posledic naravnih nesreč. Izdela ju in vladi predlaga državna ko-
misija za ocenjevanje škode. Ta predlog za odpravo posledic 
nesreče, ki obsega okvirne predloge možnih ukrepov in oceno 
škode, je podlaga, na kateri Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
izdela program odprave posledic nesreče. Osnova za dode-
ljevanje sredstev za sanacijo naravnih nesreč je tako program 
sanacije posledic nesreče, ki ga izdela Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje. Ko je narejen, oškodovance, ki so po zakonu upraviče-
ni do sredstev za sanacijo (niso vsi), pozove k oddaji vloge za 
dodelitev sredstev za odpravo posledic nesreč.

Na podlagi posredovane ocene neposredne škode na infra-
strukturi in stavbah zaradi poplav v novembru 2012 bo Mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo predlog programa od-
prave posledic škode. Vendar se moramo zavedati dejstva, da je 
škoda, povzročena od poplav, v drugih občinah veliko večja kot 
v naši občini, zato bodo državna sredstva za odpravo posledic 
poplav po vsej verjetnosti razdeljena po prioritetnem vrstnem 
redu glede na najbolj prizadeta območja v državi. 

Urška Vedenik

Poškodovana cestna infrastruktura

Izvajanje zimske službe

Zima je tukaj in z njo, kljub 
njenim lepotam, tudi nevšeč-
nosti na cestah. Ena izmed 
pomembnih dejavnosti Obči-
ne Dobrna je tudi organizira-
nje izvajanja zimske službe. V 
nadaljevanju podajam nekaj 
informacij o izvajanju zimske 
službe na območju Občine 
Dobrna. 

Zimske razmere na cestah ter-
jajo od nas prilagajanje glede 
na razmere. Pravočasna in pra-
vilna oprema vozil, predčasni 
odhodi od doma, prilagajanje 
hitrosti razmeram in še veliko 
drugih dejavnikov nam v zim-
skih razmerah lahko zagrenijo 
ali polepšajo zimsko idilo na 
prometnih površinah.

Po strokovnem mnenju ra-
čunskega sodišča ter po Za-
konu o javnih financah in 
Zakonu o lokalni samoupravi 
je občina dolžna poskrbeti za 
financiranje obveznih nalog, 
med katere spada tudi gra-
dnja, vzdrževanje in urejanje 
lokalnih javnih cest in javnih 
poti. V kolikor občina financi-
ra ali sofinancira vzdrževanje 

ali obnovo, ki ni v njeni lasti, 
imajo ta vlaganja naravo trans-
ferja pravni ali fizični osebi za-
sebnega prava, ki je lastnica 
tega premoženja. Občina sicer 
lahko takšna sredstva dodeli 
praviloma z razpisom, vendar 
ob upoštevanju ekonomske 
zmožnosti financiranja in do-
ločil predpisov, ki urejajo do-
deljevanje državnih pomoči 

KOMUNALA IN OKOLJE
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in davčne predpise. Občina je 
dolžna v prvi vrsti poskrbeti 
za financiranje obveznih na-
log, še posebej občina, ki ni 
finančno samostojna in preje-
ma finančno izravnavo. 
Vezano na zgoraj navedeno 
občina ne more financirati 
oz. sofinancirati vzdrževanja 
cestnih priključkov, ki niso ka-
tegorizirani in niso v javni lasti, 
zato vse lastnike cestnih pri-
ključkov prosimo, da v lastni 
režiji poskrbijo za urejanje in 
vzdrževanje le-teh. 
Občina Dobrna ima v zimskem 
obdobju, ki praviloma traja od 
15. novembra tekočega leta 
do 15. marca naslednjega leta, 
nalogo, da organizira pluže-
nje in posipanje lokalnih cest 
in javnih poti. Zimska služba 

obsega sklop dejavnosti in 
opravil, potrebnih za omo-
gočanje prevoznosti cest in 
varnosti cestnega prometa v 
zimskih razmerah. Te nastopi-
jo takrat, ko je zaradi zimskih 
pojavov (sneg, poledica, žled 
idr.) lahko normalno odvijanje 
prometa ogroženo. Organizi-
ranost zimske službe se izvaja 
po merilih Pravilnika o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih ce-
stah in nivoju rednega vzdr-
ževanja javnih cest. Ta pravil-
nik določa, da je prevoznost 
cest omogočena, če višina 
snega na cestah ne presega 
15 cm, promet pa je možen z 
uporabo zimske opreme vozil. 
V obdobju izredno močnega 
sneženja, ob močnih zametih 
in snežnih plazovih prevozno-

sti ni nujno potrebno zagota-
vljati. Podobno velja za pole-
dico, če je zaradi dežja cesta 
gladka in poledice ni mogoče 
odpraviti z razpoložljivimi teh-
ničnimi sredstvi. 
Občina Dobrna je na podla-
gi javnega razpisa izbrala tri 
izvajalce, ki izvajajo pluženje 
in posipanje cest z več trak-
torji in plugi. V času trajanja 
zimskih pojavov so v zimsko 
službo vključeni tudi delavci 
režijskega obrata.
Za lažje in učinkovitejše izvaja-
nje zimske službe prosimo za 
sodelovanje tudi vas, občane. 
Vse lastnike gozdov naprošamo, 
da odstranite vsa podrta dreve-
sa ob cestah, da umaknete pa-
stirje ob cestah, saj s tem omo-
gočate zagotovitev normalne 

širine pluženja cestišča. Hkrati 
naprošamo lastnike zemljišč ob 
cestah, da posekate veje ob ce-
stah, ki ob teži snega otežujejo 
prevoznost ter označite kritične 
točke s količki z namenom, da 
se izognemo morebitnim ško-
dnim dogodkom.
Večkrat pozabimo, da je zim-
ska služba namenjena zago-
tavljanju prehodnosti in pre-
voznosti in ne zagotavljanju 
nadstandardnega pluženja 
ter posipanja. V vsakem pri-
meru je naš namen, da vam 
po najboljših močeh zagoto-
vimo varno hojo in vožnjo po 
občinskih cestah na območju 
občine.
Želim vam veliko zimskih užit-
kov in varno vožnjo.

Urška Vedenik

SONCE bo sijalo tudi v Dobrni

Gradnja sončne elektrarne na strehi 
Osnovne šole Dobrna

V prihodnjih dneh  bo, tako kot že na mnogih strehah po vsej 
Sloveniji, tudi na strehi osnovne šole in kulturnega doma v Do-
brni montirana sončna elektrarna.

»Velikost strešne površine dopušča gradnjo 100 kWp elektrarne, 
kar zadostuje oskrbi 25-ih gospodinjstev z električno energijo. 
Ker bo sončna elektrarna nameščena na OŠ, bomo v podje-
tju SONCE energija d.o.o. poskrbeli, da se bodo učenci lahko 
dnevno seznanjali s podatki o tem, kaj se dogaja s proizvodnjo 
električne energije na strehi«, pravi Jernej Blaj, vodja prodaje v 
podjetju SONCE energija.
Ekološka vrednost elektrarne se kaže v predvidenem letnem 
prihranku več kot 50 ton emisij ogljikovega dioksida (CO2), ki bi 
nastal pri proizvodnji enake količine električne energije z upo-
rabo fosilnih goriv.
Ker so potrebe po električni energiji iz dneva v dan večje in ker 
prihajajo časi, ko si bo morala večina zgradb zagotoviti vso po-
trebno energijo za svoje potrebe, omenjeni projekt predstavlja 

velik prispevek tako za osnovno šolo kot za sam kraj, ki je tako 
naredil nov korak po poti prihodnosti.
Sončne elektrarne so dolgoročna in predvsem  zanesljiva na-
ložba, ki vam zagotavlja redne mesečne prilive iz naslova proi-
zvedene električne energije, bodisi za dodatek k pokojnini ali za 
štipendijo vaših otrok in vnukov, bodisi za oplemenitenje vaše-
ga  premoženja za obdobje najmanj 30 let. Zato streha naj ne 
bo samo strošek, pač pa temelj vašemu prihodku.

In kaj vam lahko ponudi podjetje SONCE energija d.o.o.?
Z že več kot osemdeset uspešno zaključenimi projekti gradnje 
sončnih elektrarn se podjetje SONCE energija d.o.o. na trgu 
predstavlja kot izkušen in zanesljiv partner, ki lahko tudi vam 
ponudi strokovno svetovanje, če razmišljate o investiciji. S svojo 
ponudbo na ključ vam uredijo vse potrebno za priklop in pro-
dajo proizvedene energije. »V kolikor imate doma večjo streho, 
na katero bi želeli postaviti sončno elektrarno, a vam težave 
predstavlja financiranje projekta, lahko streho oddate v najem 
in tako pridobite letno nadomestilo iz naslova prodane električ-
ne energije«,še zaključuje naš sogovornik.
Za več informacij pokličite na tel0590 32340 ali pošljite svoje 
povpraševanje na info@sonce.com

Naj SONCE sije tudi za vas!

KOMUNALA IN OKOLJE
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Celje) osnovnošolcem in nji-

hovim staršem približati po-

membnost pridobivanja tistih 

informacij, ki so pomembne 

pri odločitvah učencev o tem, 

kaj bi v življenju zares radi de-

lali  ter  jim lahko vsaj malo 

olajšajo odločitev o izbiri na-

daljevanja izobraževanja. 

Izbira poklica je resnično in-

dividualna odločitev vsake-

ga posameznika, pa vendar 

stanje na trgu dela vpliva na 

celotno družbo. Glede na to, 

da se že vrsto let soočamo s 

pomanjkanjem poklicnih pro-

filov prav v obrtnih poklicih, v 

tehničnem spektru ter na po-

dročju zdravstva in informa-

Peto leto izvajanja projekta:
»Izbira poklica-izziv za prihodnost« 

Z izvajanjem projekta, ki ga 

podpirajo Mestna občina Ce-

lje, občineDobrna, Štore in 

Vojnik, poskuša Območna 

obrtno-podjetniška zborni-

ca Celje (v nadaljevanju OOZ 

tike, smo si v projektu zadali 

nalogo promovirati karierne 

poti, spodbujati inovativnost, 

Predsednik OOZ Celje Miran Gracer 

podjetnost in ustvarjalnost 

že med najmlajšimi člani naše 

družbe. Aktivnosti projekta 

GLASILO OBČINE DOBRNA
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GLASILO OBČINE DOBRNA

so potekale vse leto 2012, so-

delovalo je 16 naših članov 

obrtnikov in podjetnikov, iz-

vedenih je bilo  26 dogodkov, 

udeleženih 13 osnovnih šol ter 

557 osnovnošolcev in njihovih 

staršev. Izvajali smo predava-

nja, predavanja z delavnicam 

in zelo obiskane okrogle mize 

z gosti: našimi obrtniki in pod-

jetniki ter predstavnico ZRSZ 

OS Celje. Učence in njihove 

starše smo seznanili z mo-

žnostmi štipendiranja, karier-

nimi potmi, potrebnimi znanji, 

veščinami, sposobnostmi  ter 

kompetencami ljudi današnje-

ga časa, trgom dela, trendi na 

področju zaposlovanja in sa-

mozaposlovanja, deficitarnimi 

poklici in dejavniki odločanja 

za nadaljevanje izobraževanja.

V sredo, 14.11.2012, smo na de-

lovnem srečanju vseh sode-

lujočih v projektu pregledali 

izvedene aktivnosti in doseže-

ne rezultate. Našim obrtnikom 

in podjetnikom, sodelujočim 

v projektu, predstavnikom 

lokalnih skupnosti, medijem 

in drugim povabljenim smo 

predstavili celoten projekt, 

kakor tudi projekt podjetni-

ških krožkov UPI (inovativnost, 

podjetnost,ustvarjalnost) ter 

zaključke 3. Festivala izobraže-

vanja in zaposlovanja - FIZ, ki je 

potekal 12.1.2012 na celjskem 

sejmišču in je prepoznan kot 

največji regijski karierni dogo-

dek, saj je letošnji FIZ obiskalo 

preko 4500 udeležencev. Na 

3. FIZ je bil  osrednji dogodek 

prav predstavitev 22 krožkov 

UPI, ki so potekali v letu 2011 

na področju savinjske regije. 

Žal pa so udeleženci srečanja 

izvedeli tudi  slabo novico, da 

bo FIZ v letu 2013 odpadel za-

radi problematike partnerjev 

Alojz Škorjanec

pri zagotavljanju  finančnih 

sredstev za izvedbo dogodka.

Udeleženci delovnega sreča-

nja so izrazili zadovoljstvo, da 

so del uspešno izvedenih pro-

jektov, podali so svoja mnenja 

in pobude  za  sodelovanje 

tudi v prihodnje. Ob zaključku 

dogodka je predsednik OOZ 

Celje Miran Gracer podelil 

zahvale vsem sodelujočim 

članom obrtnikom in podje-

tnikom, udeleženim občinam, 

svetovalnim delavkam in insti-

tucijam, ki so v projektu sode-

lovale. 

Miran Gracer, GRAFIKA 
GRACER D.O.O., predsednik 
OOZ Celje: 
»Ob peti obletnici naših pro-

jektov, ki jih z velikim uspe-

hom izvajamo na osnovnih 

šolah, smo na svoje delo lahko 

izredno ponosni. 

To niso samo prazne fraze, o 

uspehu govorijo številke, saj 

statistika nedvoumno prikazu-

je višji vpis v poklicne srednje 

šole, različno od regije do re-

gije - med 12 in 15 %. 

Še posebej je uspeh viden v 

celjski regiji, kjer si lahko del 

zaslug lastimo tudi sami. Skrbi 

me, kako bo s financiranjem 

v prihodnje  zaradi statusne 

ukinitve obveznega članstva, 

imam pa dober občutek, da 

bomo vseeno s projekti nada-

ljevali s pomočjo širše družbe-

ne skupnosti.«

Alojz Škorjanec, AVTOHI-
ŠA ŠKORJANEC d.o.o., član 
OOZ Celje:
»Sodelovanje našega podjetja 

v projektu pozitivno ocenju-

jem. Vsekakor pa projekt že 

daje rezultate v obliki poveča-

nega vpisa v strokovne šole in 

povpraševanja po vajeništvu. 

Naše podjetje je v lanskem 

letu podelilo tudi štipendijo 

za avto serviserja.«

Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Celje,

mag. Tatjana Štinek, 

samostojna svetovalka 

in vodja  projekta

Vesele božične 
praznike 

ter srečno novo 
leto 2013 
vam želi 

Območna 
obrtno-

podjetniška 
zbornica Celje.
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kmetijstvoSrečanje kmetic celjske in koroške 
regije

V torek, 2.10. 2012, je Društvo 
kmetic Meta priredilo prvo 
srečanje društev kmetic celj-
ske in koroške regije. Z njim 
so obeležili praznik kmetic 
,15. oktober. Srečanja se je 
udeležilo štirinajst društev, 
skupaj 360 članic. Namen sre-
čanja pa je bil poudariti po-
men žene na kmetiji.
Že pred 9. uro dopoldne so se 
članice društev začele zbirati 
pod šotorom  na igrišču v Voj-
niku. Pouvodnih formalnostih 
in okrepčilu so se skupaj z 
domačimi članicami napotile 
na bližnji hrib Device Marije 
pod vodstvom ge. Petre Pe-

har Žgajner, od koder so imele prečudovit  pogled na Vojnik 
in celjsko kotlino. V cerkvi pa sta jih s svojim petjem razveselila 
solist g. Anže Gračner in pevska skupina Taščice.
Druženje se je nadaljevalo z mašo v župnijski  cerkvi, ki jo je 
opravil škof dr. Stanislav Lipovšek s somaševanjem g. Ivana Šu-
mljaka-letošnjega novomašnika. Po uvodnem pozdravu pred-
sednice domačega društva Meta, ge. Marije Žerjav, župana Ob-
čine Vojnik, g. Benedikta Podergajsa, in domačega župnika, g. 
Antona Pergerja, se je maša nadaljevala s sodelovanjem moške-
ga pevskega zbora in kmetic- članic domačega društva. 
Po maši se je druženje nadaljevalo pod šotorom, kjer so članice 
domačega društva Meta, ki deluje na območju Celja, Dobrne 
in Vojnika, poskrbele za jedačo in pijačo, kruh iz kmečkih peči, 
potice in peciva.
Članice gostujočih društev so najprej predstavile svoje delo v 
društvih in pomen kmečke žene, ki v družini opravlja številne 
poklice: je žena, mati, vzgojiteljica svojih otrok, zdravnica, kuha-
rica, šivilja, delavka v hlevu in na polju, skratka žena, ki v kmečki 
hiši drži skupaj tri vogale. Da pa bi bilo srečanje kar najbolj za-
bavno, so pripravile tudi pevske točke, skeče in šaljivo kmečko 
modno revijo.
Zbrane so pozdravili  vojniški župan,  pa župan Dobrne, g. Mar-
tin Brecl,  podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slove-
nije ,g. Marjan Golavšek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda 
Celje,  g. Stanko Jamnik  in predsednica Zveze kmetic, ga. Irena 
Ule. Le-ta je poudarila, da je vsako društvo zaključena in samo-
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stojna celota. Namenjeno pa je zgolj temu, da se bolje spozna-
jo, izmenjajo izkušnje in ¨dvignejo samozavest.̈
Ob glasbi, klepetu in izmenjavi mnenj s stanovskimi prijatelji-
cami so se kmečke žene zadržale v pozno popoldne z željo, da 
srečanja postanejo tradicionalna in da se bo zanj prihodnje leto 
odločilo še kakšno društvo. 
Posebna zahvala  ge. Mariji Žerjav, predsednici Društva Meta, 
da je bila dovolj hrabra in v imenu društva sprejela pobudo ge. 
Jožice Kuzman, predsednice Društva kmetic Lipa iz Vitanja, o 
srečanjih enkrat letno. Hvala kmetijski svetovalki Vesni Mihelič, 
ki je sodelovala pri organizaciji, članicam upravnega odbora in 
vsem članicam Društva kmetic Meta.
Hvala moškemu pevskemu zboru KUD France Prešeren Vojnik  
in Mojci  Žerjav za sodelovanje pri sv. maši, organistu g. Tomažu 
Marčiču, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vojnik, Kulturne-
mu društvu Dobrna in vsem, ki ste na kakršen koli način poma-
gali, da je srečanje uspelo. 
Hvala tudi vsem sponzorjem Društva kmetic Meta: Občini Voj-
nik, Mesarstvu Vok Dramlje, Mlekarni Celeia, Celjskim mesni-
nam, Vrtnarstvu Krašovec iz Arclina, Vrtnarstvu Naglič iz Ljubeč-

ne,  Vrtnarstvu Šibanc iz Črnove, Vrtnarstvu Jevnišek iz Dobrne, 
Sadjarstvu Dimec in Černik iz Šmartnega v Rožni dolini, Kme-
tijski gozdarski zadrugi Slovenske  Konjice in Kmetijski zadrugi 
Celje-market Dobrna.

Marguč Štefka

Tradicionalni slovenski zajtrk 
Že šesto leto zapored sloven-
ski čebelarji sodelujemo v pro-
mocijsko izobraževalni akciji 
na temo čebelarstva, ki se je 
v preteklem letu nadgradila v 
vseslovensko akcijo, imenova-
no »Tradicionalni slovenski zaj-
trk«. Zajtrk poteka tretji petek 
v mesecu novembru. Pri tem 
sodelujejo poleg čebelarske 
tudi druge kmetijske panoge. 

Vlada RS je v letošnjem letu 
razglasila ta dan tudi kot dan 
slovenske hrane, katerega cilj 
je spodbujanje zavedanja in 
pomena ohranjanja čistega, 
zdravega okolja, podeželja, 
domače samooskrbe, sezna-
njanje mladih s postopki pri-
delave in predelave hrane in 
spodbujanje zanimanja za de-
javnosti na kmetijskem podro-

čju ter podpora slovenskim 
pridelovalcem in predeloval-
cem hrane.

V letošnjem letu so bili zara-
di pozebe, suše in toče pre-
cej zmanjšani pridelki, zato 
so bila s strani Ministrstva za 
kmetijstvo dana priporočila, 
da te pridelke letos šole od-
kupijo same v okviru sredstev 

iz šolske prehrane, seveda v 
skladu z njihovimi možnostmi. 
Kot mi je znano, so tudi letos 
številna čebelarska društva s 
svojimi čebelarji zbrala med in 
ga podarila vrtcem oz. šolam.  
Tako je bilo tudi v Dobrni. Le-
tošnje leto sta med podarila 
Andrej Olenšek in Ivan Krulec. 
Za vse otroke v vrtcih in šolah 
pa je tako kot do sedaj ČZS - 
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JSSČ izdala poučno zgibanko 
z naslovom »Čebelica, moja 
prijateljica 6«. Tema tokratne 
zgibanke je bila sajenje medo-
vitih rastlin. 
K sodelovanju na tradicional-
nem slovenskem zajtrku so 

imele šole in vrtci možnost 
povabiti različne strokovnja-
ke, društva, zveze s podro-
čja kmetijstva, izobraževanja, 
okolja, zdravstva, kulture itd., 
da bi jim predstavili kmetijsko 
panogo in pomen teh panog. 

Učitelji in vzgojitelji v šolah in 
vrtcih pa so v okviru učnih ur 
ali naravoslovnega dne name-
nili temu dogodku tudi različ-
ne aktivnosti. 

Tudi v šoli in vrtcu v  Dobrni 
so namenili temu dnevu po-
zornost. V vrtcu  so bolj po-
drobno spoznali čebelarstvo. 
Zjutraj je potekal skupni zaj-
trk, pri katerem so otroci jedli 
kruh, maslo, med in jabolko. 
Zajtrku so poleg vzgojiteljic 
Mateje Kos in Marjane Šet ter 
njunih pomočnic Majde Blažič 
in Mateje Golčer prisostvovali 
še ravnateljica OŠ, Darinka Sta-
goj, pomočnica ravnateljice, 
Ksenija Ulaga, župan Občine 
Dobrna, Martin Brecl, vodja 
JSSČ, Lidija Senič, in čebelar 

Martin Jurko. Po zajtrku je ob 
slikovnem gradivu sledil po-
govor o čebelarstvu, pome-
nu čebel in čebeljih pridelkih. 
Nato so sledile delavnice iz-
delave izdelkov iz čebeljega 
voska. 
Upamo, da smo z akcijo dose-
gli njen namen, to je seznaniti 
otroke o pomenu čebelarstva 
za okolje. Hkrati pa tudi zave-
danje o pomembnosti zdrave-
ga zajtrka s hrano iz domače-
ga, lokalnega okolja. Otroci so 
spoznali, da hrana ne zraste na 
trgovskih policah, ampak so za 
oskrbo z domačo hrano po-
trebne pridne roke slovenskih 
kmetov in slovenskih predelo-
valcev hrane. 
  Lidija Senič

Vodja JSSČ

Drevesa umirajo stoje
V parkovnih nasadih Term Dobrna, Novi grad, vila Ružička, 
graščina Gutenek so drevesa dosegla že častitljivo starost. V  
najslabšem zdravstvenem stanju so drevesa divjega kostanja. 
Vsako leto se jih nekaj posuši in jih moramo zaradi varnosti 
sprehajalcev odstraniti.
Močan napad lubadarja nam je letos v parku oseminosemdeset 
dreves uničil devet dreves amorike v najlepši rasti.
Zadnje obilno deževje in močan veter pa sta bila usodna za ve-
lik beli topol (Populus alba L.), ki je rasel v skupini štirih v parku 
na Novem gradu v Lokovini. Ostal je samo še eden, ki pa so mu 
tudi šteti dnevi. Tretjega, največjega v Sloveniji, si lahko ogleda-
te še nad drevoredom v smeri proti Zdraviliškem domu. Ponaša 
se z okrog 30 m3 lesne mase in vzbuja pozornost gostov in 
drugih obiskovalcev Dobrne. 
Stroka se bo morala odločiti, s katerimi drevesnimi vrstami 
bomo lahko nadomestili izpad bolnih in od starosti zrelih dre-
ves.

Anton Mogu

          foto: Edi Dobovičnik
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javni razpisi
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št.69/2003, 
18/2004, 47/2006-ZEN, 9/2007, 18/2007, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 
90/2009, 62/2010-ZUPJS, 56/2011, 87/2011, 40/2012-ZUJF), Zakona 
o splošnem upravnem postopku(Ur.l. RS, št.24/2006-UPB2,126/2007, 
65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010), Zakona o socialnem varstvu (Ur. 
list RS, št. 3/07- UPB2, 23/07, 41/07, 62/2010, 57/2012), Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/2011), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04, 69/05, 75/05) in 
na podlagi določil 2. odst. Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju 
neprofitnih najemnih stanovanj št. 23062-45/03 z dne 10.11.2004, 
Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih 
stanovanj št. 360-03-0002-27/2003-1 z dne 10.11.2004, Dodatka 
št. 1 z dne 11.04.2005 in Dodatka št. 2 z dne 09.08.2005, sklenjene 
med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, 
Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občino Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna,  

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 
31, Ljubljana

in

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

objavljata

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, po pooblastilu 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v 
nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem eno (1) neprofitno 
stanovanje, in sicer oddajo v najem enosobno stanovanje št. 3 
v velikosti 56,10 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega 
bloka Dobrna 14/b (ZN Center Dobrna – objekt št. 4), točkovno s 
371,00 točkami, letnik gradnje 2007, oz. morebitna druga sproščena 
neprofitna stanovanja na območju občine v letih 2012 in 2013. 
Stanovanje bo upravičencu, uspelem v razpisu, oddano v najem 
predvidoma v mesecu februarju 2013.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

-	 lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem 
prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011) oproščeni 
plačila lastne udeležbe in  varščine;

-	 lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, 
ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alineje 
zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni 
plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo 
lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. 

Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

Najemnik bo najemne pogodbe sklepal z lastnikom neprofitnega 
stanovanja, oddanega v najem.

1.2.
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08, 62/10-ZUPJS) oziroma 
na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. 
Najemnik, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja pravico do znižane 
neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku 
oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.

Za stanovanje št. 3  v izmeri 56,10 m2, točkovano s 371 točkami, 
znaša najemnina v mesecu novembru 2012, izračunana na podlagi 
navedenih veljavnih predpisov 214,62 €.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet 
let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja 
še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega 
stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o 
denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem 
izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja 
pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk 
osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo 
najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za 
uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več 
upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto 
oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, 
določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev 
svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane 
najemnine v neprofitno najemnino.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja 
brez plačila varščine – 
lista A

Površina stanovanja s 
plačilom varščine – 
lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

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

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

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

-	 žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v 
materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, 
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj 
navedenih občin; 

-	 invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega 
prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah, možnosti 
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve;

-	 najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju 
– prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo 
splošne pogoje  za upravičenost do dodelitve neprofitnega 
stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem.

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki 
njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2011 ne presegajo zgornje 
meje določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v 
navedenem obdobju od 01.01.2011 do 31.12.2011znašala 987,39 EUR. 
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., 
prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A – (oproščeni plačila lastne 
udeležbe in varščine) ali za stanovanja po listi B –(zavezani za plačilo 
lastne udeležbe in varščino).

2.3.

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

Velikost 
gospodi-
njstva

LISTA  A LISTA B

% Meja 
dohodka % Meja dohodka

1-člansko 90 % do 888,65 € od 90 % 
do 200 %

nad 888,65 € 
do 1.974,78 €

2-člansko 135 % do 1.332,98 € od 135 do 
250 % 

nad 1.332,98 € 
do 2.468,48 €

3-člansko 165 % do 1.629,19 € od 165 do 
315 %

nad 1.629,19 € 
do 3.110,28 €

4-člansko 195 % do 1.925,41 € od 195 do 
370 %

nad 1.925,41 € 
do 3.653,34 €

5-člansko 225 % do 2.221,63 € od 225 do 
425 %

nad 2.221,63 € 
do 4.196,41 €

6-člansko 255 % do 2.517,84 € od 255 do 
470 %

nad  2.517,84 € 
do 4.640,73 €

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

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg 
navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik 
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja 
ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega 
stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po 
zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja:

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega 
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega 
postopka.

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

Število članov 
gospodinjstva

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

1-člansko 15.154,85 EUR 
2-člansko 18.522,60 EUR
3-člansko 23.574,21 EUR 
4-člansko 27.615,51 EUR 
5-člansko 31.993,58 EUR 
6-člansko 35.361,32 EUR 

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

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnega stanovanja 
v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje 
prednostne kategorije prosilcev: mlade družine in mladi, invalidi in 
družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali podnajemniki, žrtve družinskega nasilja (eventualno:  
prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, ki jo opravljajo, pomembni 
za občino). 

Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: 

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

3.2.

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

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV             LISTA A LISTA B
1. mlade družine, mladi 100 100
2. invalidi in družine z invalidnim članom 60 60
3. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, 
ženske 12 let)

60 60

4. žrtve družinskega nasilja 60 60
DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B
5. stalnost bivanja prosilca na območju Občine 
Dobrna (Upošteva se čas do objave razpisa, v 
primeru prekinitve stalnega bivanja v Občini 
Dobrna se leta stalnega bivanja v Občini Dobrna 
seštevajo.)

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

6. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega 
zakonca oz. partnerja (najmanj visoka 
izobrazba), 
v kolikor ima udeleženec razpisa ali njegov 
zakonec oz. partner vpisan ali dokončan 
podiplomski študij še dodatno 

40

20

40

20

7. Prijavitelj se prvič prijavlja na javni razpis za 
dodelitev neprofitnega stanovanja v Občini 
Dobrna.

20 20

Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se točkujejo v razponu od 
50 do 150 točk, točke, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji, pa ne 
smejo presegati 112 točk.

IV. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena 
za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina 
lastne udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofitnega 
stanovanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z 
določili Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb, brez vpliva lokacije.

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe 
uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.

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

Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih 
dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju 

neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo 
stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi. 

V. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, dvignejo obrazec vloge s katerim se prijavijo na razpis od 
07.12.2012 do vključno 04.01.2013, v tajništvu OBČINE DOBRNA, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne 
strani Občine Dobrna: http://www.dobrna.si.Ob vložitvi vloge so 
prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 22,66 EUR za vlogo in za 
izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih 
taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5). Upravno takso v znesku 22,66 EUR 
se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse 
številka: 01355-5550309108, Sklic: 11 76546-7111002-2007- Občinske 
upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.Taksni zavezanci 
v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila 
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih 
taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za 
socialno delo ali drugimi dokazili.Vloge z dokazilom o plačani upravni 
taksi bo razpisnik sprejemal od 07.12.2012 do vključno 04.01.2013, in 
sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure, v sredo tudi od 
13.00 do 16.00 ure.Vloge oddajo prosilci s priporočeno poštno pošiljko 
ali oddajo osebno na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 
Za osebno prejete vloge bo izdano potrdilo o prejemu vloge.
Šteje se, da se je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav do 12.00 ure 04.01.2013 oddana v tajništvu Občine Dobrne. 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v roku ne bodo dopolnjene, in vloge oddane po zaključku razpisnega 
roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci 
priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2. in 3. in druge listine,če 
se nanašajo na njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih 
njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred razpisom (l. 2011);
2. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem 
koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega 
razmerja in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2011;
3. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri 
starših ali sorodnikih;
5. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička 
ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida 
po tretjem odstavku 3. člena  Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem;
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v 
najemu neprofitno stanovanje.
7. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali 
izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda 
Zavod RS za zaposlovanje);
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 
točkami (točkovalni zapisnik) 
10. utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki stanuje 
pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela 
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stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma 
v souporabi;
11. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju 
izvenzakonske skupnosti;
12. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih 
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji 
družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 
– potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada;
17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski 
član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana 
na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno 
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda 
za zaposlovanje);
19. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja 
prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne 
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno 
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
21. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri 
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z 
otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
22. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
24. originalno potrdilo o plačilu upravne takse ali dokazilo za taksno 
oprostitev iz V. točke razpisa.

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s 
pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje 
njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih 
podatkov pri vseh upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za 
davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo 
vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.
Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim 
odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in 
številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke o 
obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih 
zbirk podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci 
neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz 
dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb 
davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov 
lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o 
davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih 
zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, 
o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke o znižanjih in 
olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu akontacije dohodnine ter od 
dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ 
s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem 
odstavku navedene podatke pridobivajo od davčnega organa v skladu 
z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno 
posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih 

in prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca 
in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev 
neprofitnega stanovanja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 
dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu 
članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega 
državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka 
udeležencem razpisa ne vrača. 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

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

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

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V 
primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, 
ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje 
število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni 
na prednostno listo  po številu zbranih točk. Če se na prednostni 
vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede 
na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, 
imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih 
predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v 
družinskem dohodku. 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po 
zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne 
strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve 
pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po 
prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno 
prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo 
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene 
najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli 
upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, 
ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta s seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, 
če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih 
okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in 
meril tega razpisa, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s 
seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Dobrna med 
uradnimi urami: ponedeljek 8.00 –12.00 ure, sreda 8.00-12.00 in 13.00-
16.00 ure, petek 8.00-12.00 ure, na telefonski številki 03/780-10-53 ali na 
e-naslovu: obcina@dobrna.si ali e-naslovu: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Občina Dobrna

JAVNI RAZPISI
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna,št. 55, ki je izšla v 
mesecu septembru 2012, so  svetniki Občinskega sveta Občine 
Dobrna zasedali na 16. redni seji, ki je bila dne 09.10.2012.

Na 16. redni seji so svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
med drugimi točkami v drugi obravnavi sprejeli Odlok o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Dobrna in  nov 
Program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Dobrna. Na 16. 
redni seji so svetniki s tajnim glasovanjem podali tudi mnenje 
k imenovanju ravnatelja JVIZ Osnovne šole Dobrna, in sicer s 
sedmimi glasovi je bilo podano mnenje k imenovanju Marka 
Štegerja za ravnatelja OŠ Dobrna,  za petletno mandatno obdo-
bje. Na tej seji je potekala tudi izvolitev predstavnika v volilno 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata 
za člana Državnega sveta. Svetniki Občinskega sveta Dobrna so 
izvolili elektorja za volitve predstavnikov lokalnih skupnosti v 
Državnem svetu, ki bodo 21.11.2012. Za elektorja Občine Dobr-
na je bil izvoljen svetnik Stanislav Božnik, stanujoč Vrba 13, Do-
brna. Obravnavan in sprejet je bil tudi Odlok o ustanovitvi or-
gana skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin 
Dobrna, Vitanje in Vojnik«, svetniki pa so na tej seji podali tudi 
soglasje k pristopu novelacije Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Dobrna, z novo kategorizacijo občinske ce-
ste »Uprava – Tajht« v javno pot.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna 

povzela Mateja Smrečnik

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

Upravna enota 
Celje svetuje

1. Zanima me overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in 
kopij.Ali so vaše overitve enakovredne notarskim?
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku se lahko 
za potrebe upravnih postopkov  pred katerokoli upravno 
enoto v Republiki Sloveniji opravi overitev lastnoročnega 

podpisa, prepisa ali kopije. Takšna overitev je enakovredna 
notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije, 
vendar zgolj v upravnih postopkih. 
Na upravnih enotah se lahko  overjajo zadeve za potrebe 
upravnih postopkov. Pogodba, ki se nanaša na nepremičnino, 
pa je zadeva civilno pravne narave in ne upravne, saj služi tudi 
za zemljiško knjigo. 
Z overitvijo lastnoročnega podpisa se potrdi njegova pristnost, 
z overitvijo prepisa ali kopije pa istovetnost     prepisa ali kopije 
z izvirno listino. V nobenem primeru se s tovrstnimi overitvami 
ne potrjuje resničnosti podatkov v listini. 
Na upravni enoti lahko overja predlagatelj overitve, ki želi 
overiti lastnoročni podpis, prepis ali kopijo za potrebe upravnih 
postopkov.
Predlagatelj lahko overi lastnoročni podpis, prepis ali kopijo 
na vsaki upravni enoti v Republiki Sloveniji, ne glede na 
kraj svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, vsak 
delovnik med poslovnim časom. Overitev opravi uradna oseba, 
ki ima za takšno upravno dejanje pooblastilo predstojnika. 
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Pred overitvijo mora predlagatelj z osebnim dokumentom, 
opremljenim s fotografijo, izkazati svojo istovetnost.  
Overitev lastnoročnega podpisa poteka tako, da predlagatelj 
overitve lastnoročnega podpisa listino podpiše pred 
uradno osebo oziroma prizna podpis na listini kot svoj. 
Uradna oseba po ugotovitvi pristnosti podpisa s potrdilom 
na listini overi podpis in to vpiše v evidenco overitev. 
Overitev prepisa ali kopije poteka tako, da uradna oseba skrbno 
preveri prepis ali kopijo dokumenta z izvirno listino. Če se prepis 
ali kopija v celoti ujema z izvirnikom, s potrdilom overi prepis 
oziroma kopijo in overitev vpiše v evidenco overitev.

2. Kakšen je postopek  oz. katere geodetske podatke 
izdajajo upravne enote?
V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Zakona o 
evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 
in 65/2007 – Odločba US), poleg geodetske uprave izdajajo 
potrdila iz zbirk geodetskih podatkov tudi upravne enote. 
Vsakdo lahko pridobi zbirne podatke o tem, pri katerih parcelah, 
stavbah in delih stavb je vpisan kot lastnik, le osebno, po 
predložitvi osebnega dokumenta. Pravico pridobiti zbirne 
podatke o lastništvu parcel, stavb in delov stavb imajo tudi 
državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog, geodetska 
podjetja, z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev, pa 
za namene izvajanja geodetskih storitev. Druge osebe lahko 
pridobijo zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb in delov 
stavb, če tako določa zakon.
Za pridobitev zbirnih podatkov o lastništvu nepremičnin za 
druge fizične osebe je potrebno v zahtevi za izdajo potrdila iz 
zbirk geodetskih podatkov navesti pravno podlago za pridobitev 
osebnih podatkov (10. člen Zakona o odvetništvu, deveti 
odstavek 40. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju…) in priložiti 
ustrezna dokazila, ki izkazujejo upravičenost do pridobitve 
osebnih podatkov.
Upravna enota Celje izdaja naslednja potrdila iz zbirk geodetskih 
podatkov: 
1.potrdila o parceli: 

•	 prikaz parcele : je potrdilo iz zemljiškokatastrskega 
prikaza, ki vsebuje podatke o parceli, za katero je izdelan, 
grafični prikaz oblike parcele s prikazom lege parcele 
glede na sosednje parcele oziroma njihove dele, oznake 
parcel in prikaz urejenosti mej, 

•	 načrt parcele : je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta, 
ki vsebuje podatke o parceli, za katero je izdelan, grafični 
prikaz meje parcele, ki je evidentirana s koordinatami 
zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo 
v državnem koordinatnem sistemu, oznako parcele in 
zemljiškokatastrske točke, 

•	 potrdilo o parceli : vsebuje identifikacijsko oznako 
parcele, površino, vrsto rabe s površinami, katastrski 
razred za katastrske kulture, površino zemljišča pod 
stavbo in identifikacijsko oznako stavbe, dejansko rabo, 
boniteto zemljišča, številko zemljiškoknjižnega vložka, 
prevzeto iz zemljiške knjige, številko stavbe, prevzeto 
iz katastra stavb, podatek o občini in naselju, podatek 

o tem, ali je parcela urejena, podatek o katastrskem 
dohodku, podatke o lastništvu parcele, podatke o 
upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju, datum 
zadnje spremembe podatkov v zemljiškem katastru in 
navedbo virov podatkov v potrdilu; 

2. potrdilo o stavbi in o delih stavb: vsebuje podatke o stavbi, 
podatke o delih stavb, podatke o upravnih aktih in o izrečenih 
inšpekcijskih ukrepih, ter navedbo virov podatkov v potrdilu; 
3. lastninski list: je zbir podatkov o parcelah, stavbah in delih 
stavb, ki jih ima v lasti posamezen lastnik v Republiki Sloveniji. 
Vsebuje podatke o parceli, podatke o stavbi in delih stavb ali 
podatke o parceli ter stavbi in delih stavb; 
4. potrdilo o naslovu: vsebuje šifro in ime naselja, šifro in ime 
ulice, hišno številko, dodatek k hišni številki, šifro in ime občine, 
številko in ime pošte, šifro in ime katastrske občine, oznako 
stavbe in oznako parcele. 
 
Po 32. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni 
list RS, št. 42/2007 – u.p.b. in 126/2007) so potrdila iz zbirk 
geodetskih podatkov upravne takse prosta. 

3.Ali je mogoče v okviru zaščitene kmetije izločiti kakšno 
parcelo  za gradnjo stanovanjske hiše? Prevzemnik  kmetije 
s tem soglaša, zato me zanima kakšen je postopek?
Zaščitene kmetije opredeljuje Zakon o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev. 
Pravni promet je po veljavni zakonodaji omejen  pri zaščitenih 
kmetijah, to je kmetijah, za katere je bilo z odločbo upravnega 
organa pravnomočno ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za 
zaščiteno kmetijo po določbah Zakona o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev in je posledično to pravno dejstvo vpisano tudi 
v zemljiški knjigi.
Zaščitena kmetija se v prometu tako ne sme deliti, razen v 
primerih, navedenih v 18. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
kjer je med drugim navedeno, da se od zaščitene kmetije 
lahko odtujijo stavbna zemljišča. Postopek odpisa določene 
parcele od zaščitene kmetije je sledeč: lastnik zaščitene kmetije 
na upravni enoti vloži vlogo za odpis določene parcele od 
zaščitene kmetije z navedenim razlogom za odpis. Vloga 
ni oblična. Upravni organ izda odločbo o odpisu določene 
parcele od zaščitene kmetije in po pravnomočnosti odločbe  
sam izvede vpis novega dejstva v zemljiško knjigo. Plačilo takse 
za to odločbo se računa po tar. št. 1 in 3 ZUT.

4. Kako je s hrambo gradbene dokumentacije na UE Celje?
Upravna enota Celje hrani v svoji stalni zbirki dokumentarnega 
gradiva vse gradbene zadeve, ki so nastale po pričetku 
delovanja upravnih enot v letu 1995 in kasneje, razen projektno 
dokumentacijo, ki se po 10 letih od rešitve zadeve vrne 
investitorju. Prav tako hrani zadeve iz predhodnih let, kjer so 
investitorji fizične osebe (lokacijska dokumentacija, adaptacije, 
gradnje prizidkov, gradnje vrtnih ut in garaž, nadzidave 
objektov v lasti fizičnih oseb, legalizacija gradenj, priglasitve 
del in podobno). 
Zgodovinski arhiv v Celju odbere izmed vseh zadev tiste, ki 
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so pomembne za arhivsko preučevanje in jih po pregledu 
vseh zadev sam določi. Izmed teh so arhivsko gradivo vsi javni 
in infrastrukturni objekti ter izbor individualnih objektov in 
naprav, ki jih arhivar sam določi. Izmed teh določi tudi nekatere 
vzorčne projekte individualnih gradenj, skupaj s projektno 
dokumentacijo, katere stranke kljub vabilu niso prevzele. Med 
arhivsko gradivo sodijo adaptacije objektov starega mestnega 
jedra in vseh javnih in infrastrukturnih objektov, spremembe 
namembnosti objektov za poslovno dejavnost, gradnja in 
adaptacije poslovnih objektov ipd. 

5. Kupujem objekt, za katerega lastnik pravi, da je bilo 
zanj izdano gradbeno dovoljenje, vendar ga ne najde. Kje 
ga lahko dobi oz. koliko let se hranijo in kje?
V zvezi z vašim vprašanjem, kje lahko dobite gradbeno 
dovoljenje, vas obveščamo, da se projektna dokumentacija, 
ki je osnova za izdajo gradbenega dovoljenja, hrani pri 
organu, ki je dovoljenje izdal 10 let, po izteku tega roka pa 
se vrne investitorju.Spisovni del (vsi dokumenti, ki nastanejo 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vključno z 
dovoljenjem samim) pa je trajni arhiv, ki se po določenem času 
odbere in preda v hrambo  Zgodovinskemu arhivu v Celju. 
Svetujemo vam, da  najprej pri pristojnem organu, to je na 
Upravni enoti Celje, preverite, ali se dokumenti nahajajo še pri 
tem organu (v poizvedbi je potrebno navesti osnovne podatke 
o objektu - parcelna številka, katastrska občina, vrsta objekta ), 
v kolikor pa vas organ obvesti, da je dokumentacija že predana 
v hrambo Zgodovinskemu arhivu v Celju, pa se za podatke 
obrnete na arhiv. V poizvedbi zgodovinskem arhivu morate 
prav tako vnesti osnovne podatke o objektu. Svetujemo vam 
tudi, da podatke preverite še pred nakupom nepremičnine, ker 
se lahko kasneje ugotovi, da za objekt sploh niso bila izdana 
ustrezna upravna dovoljenja in gre torej za nelegalno gradnjo.

6. Kaj moram narediti, da spremenim gradbeno dovoljenje 
na svoje ime za kupljeno, nedograjeno hišo?
Zakon o graditvi objektov v 73. členu določa, da se gradbeno 
dovoljenje lahko spremeni. Investitor lahko vloži zahtevo za 
spremembo gradbenega dovoljenja samo v času njegove 
veljavnosti. Gradbeno dovoljenje se lahko spremeni pod 
določenimi pogoji zaradi spremenjenega projekta ali zaradi 
spremembe investitorja. Če investitor, ki mu je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje, pred začetkom gradnje ali med gradnjo 
prenese pravico graditi na drugo osebo, se sme na zahtevo te 
osebe gradbeno dovoljenje spremeniti. Novi investitor mora 
zahtevi za spremembo predložiti dokazilo o pravici graditi, 
gradbeno dovoljenje pa se spremeni po skrajšanem postopku 
in brez zaslišanja strank. Glede na navedeno vložite zahtevo 
za spremembo gradbenega dovoljenja glede investitorja 
pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vlogi 
pa predložite dokazilo o pravici graditi - notarsko overjeno 
pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe v 
zemljiško knjigo. 

7. Kako lahko pridobim uporabno dovoljenje za 

stanovanjsko hišo? Slišal sem, da se postopki razlikujejo, 
če gre za nove ali stare objekte?
Pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo 
je po Zakonu o graditvi objektov možna na tri načine:

1. Upravni organ izda potrdilo, da ima objekt uporabno 
dovoljenje po samem zakonu za stavbo, ki je bila 
zgrajena pred 31. decembrom 1967, ki je bila z dnem 
uveljavitve tega zakona (1. 1. 2003) v uporabi, če se ji 
namembnost ni bistveno spremenila in je zemljišče, na 
katerem je zgrajena, na predpisan način evidentirano v 
zemljiškem katastru.

2. Upravni organ izda potrdilo, da ima objekt uporabno 
dovoljenje po samem zakonu za enostanovanjsko 
stavbo, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega 
dovoljenja in je z dnem uveljavitve tega zakona (1. 1. 
2003) v uporabi ter na predpisan način evidentirano v 
zemljiškem katastru.

3. Upravni organ izda odločbo, s katero se daje uporabno 
dovoljenje za enostanovanjsko stavbo na podlagi 
101. čl. Zakona o graditvi objektov, ki določa, da se 
za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi 
gradbenega dovoljenja, izda uporabno dovoljenje 
brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če 
investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja       
poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča 
priloži izjavo projektanta in nadzornika,da je takšna 
stavba zgrajena v skladu s predpisi.

8. Ali lahko postavim kmetijske objekte na kmetijskem 
zemljišču? Katere, kakšni so pogoji in ali potrebujem 
gradbeno dovoljenje?
Možnost in pogoje gradnje na kmetijskih zemljiščih opredeljuje 
prostorski akt občine, na območju katere stoji nepremičnina. 
Prostorski akt, ki velja za območje, na katerem želite postaviti 
objekt, naj bi opredeljeval kdo, pod kakšnimi pogoji ter katere 
vrste objektov lahko gradi na kmetijskih zemljiščih. Večinoma 
je na kmetijskih zemljiščih sicer možno postavljati objekte za 
kmetijsko dejavnost, glede na zahtevnost gradnje pa so lahko 
po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list 
RS, št. 37/2008, 99/2008) takšni objekti:

-	 enostavni objekti, za katere ni treba pridobiti 
gradbenega dovoljenja, 

-	 nezahtevni objekti, za katere izda upravni organ 
gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega 
objekta na podlagi določenih podatkov in prikazov, 
ki jih mora investitor predložiti k zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja,

-	 manj zahtevni objekti, za katere se izda gradbeno 
dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja,

-	 zahtevni objekti, za katere se izda gradbeno 
dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja z opravljeno revizijo projektne 
dokumentacije.

Predlagamo, da na pristojni občini najprej preverite določila 
prostorskega akta, ki velja za območje predvidene gradnje.
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dogodki
2. Martinov sejem uspel

Letos je Občina Dobrna v so-
delovanju z Zavodom za turi-
zem, šport in kulturno Dobrna 
– ZTŠK Dobrna in Termami 
Dobrna organizirala 2.Marti-
nov sejem s kulturnim progra-
mom.
Vreme nam je bilo zelo naklo-
njeno in v soboto, 10. novem-
bra, ob 12. uri so razstavljavci 
iz vse Slovenije postavili svoje 
stojnice v objemu narave, sre-
di dvestoletnega kostanjeve-
ga drevoreda ter na ploščadi 

pred Zdraviliškim domom. Da 
je bilo dogajanje tudi kulturno 
obarvano, so poskrbeli nasle-
dnji nastopajoči: harmonikar-
ja Aleš Špegel in Blaž Rošer, 
Ljudske pevke Dobrna, Godba 
Dobrna, Ženska vokalna skupi-
na KUD Dobrna, Moški pevski 
zbor KUD Dobrna, Folklorna 
skupina KUD Dobrna in  an-
sambel Odpev. Gospod Go-
razd Špegel pa je poskrbel za 
povezovanje dogodka, ki ga je 
popestril s humoristično obar-

vanimi predstavitvami ponud-
be na stojnicah. 
Novost letošnje prireditve je 
bil obred blagoslova mladega 
vina, ki ga je opravil župnik, 
g. Milan Strmšek. Poskrbljeno 
je bilo tudi za najmlajše, ki so 
lahko sodelovali v kreativnih 
delavnicah s škratkom Vitkom 
in se brezplačno peljali s turi-
stičnim vlakcem. Po odzivih 
obiskovalcev lahko zaključimo, 
da je letošnje martinovanje na 

Dobrni lepo uspelo. Vsem, ki 
ste sodelovali na letošnji prire-
ditvi, se najlepše zahvaljujemo 
in vas vabimo k sodelovanju 
tudi prihodnje leto. Seveda pa 
bi bili veseli tudi sodelovanja  
naših vinogradnikov, ki jih va-
bimo, da prinesejo na pokuši-
no svojo žlahtno kapljico.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
Foto: Bojan Vrečer

Foto: Bojan Vrečer
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Projekt » Označitev Kačjega gradu 
in promocijski materiali« uspešno 
prijavljen na 2. javni poziv LAS za 
leto 2012 
V mesecu juliju je bil objavljen 2. javni poziv Las »Od Pohorja 
do Bohorja« za oddajo predlogov projektov za izvajanje lokalne 
razvojne strategije v letu 2012.
Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna je na razpis uspešno 
prijavil projekt Označitev Kačjega gradu in promocijski materiali 
v skupni vrednosti 7.157,77 EUR z DDV, od tega znašajo upravi-
čeni stroški 6.064,81 EUR. Davek na dodano vrednost namreč ni 
upravičen strošek.  Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kme-
tijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine 
»Od Pohorja do Bohorja«, v deležu 41,94 % skupnih upraviče-
nih stroškov projekta.  Partnerji  v projektu so Občina Dobrna, 
Terme Dobrna, Planinsko društvo Dobrna in Piknik prostor pri 
Marovšek. 

DOGODKI

 

S projektom želimo dopolniti manjkajočo turistično infra-
strukturo. Izdana bo  večjezična zloženka za Gozdno učno pot 
Dobrna, ki je bila odprta v letu 2011. V okviru projekta bosta 
nabavljeni tudi dve stojali, kjer bo promocijski material na vo-
ljo krajanom in obiskovalcem Dobrne. Hkrati bo izdelana tudi 
večjezična informacijska tabla z opisom Kačjega gradu, ki jo 
bomo namestili ob vznožju poti na Kačji grad, zraven pa bo 
postavljena tudi  klopca za počitek in koš za odlaganje odpad-
kov. V okviru projekta bo izdelan in natisnjen tudi kartonček za 
evidentiranje osvojenih vrhov na poti Od Miklavža do Miklavža. 
Projekt bo realiziran v letu 2014.

 ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Ustvarjalne delavnice s 
Suzano Švent

Turistično društvo je v času 
krompirjevih počitnic orga-
niziralo ustvarjalne delavni-
ce s slikarko Suzano Švent. 
Tri dni smo z otroki ustvar-
jali, spoznavali materiale in 
slikali na podlagi prebrane 
zgodbice.  Poleg vrtčevskih 
in šolskih otrok so se priklju-
čili tudi otroci iz CUDV-ja. 
Ustvarjali smo v prostorih 
kulturnega doma in ob pod-
pori ZTŠK Dobrna. Ker je 
bilo zanimanje veliko, smo 
se odločili, da organiziramo 
tudi zimske oz. decembrske 
ustvarjalnice. Povabili vas 
bomo in veseli bomo, če se 

nam boste pridružili. Sledite vabilom na oglasni deski ali obja-
vam na facebooku.

Gorazd Špegel

Bogata gobarska jesen 

Potem, ko je 
že kazalo, da 
bo letos za-
radi suše in 
vročine ena 
najslabših go-
barskih letin, 
so gobarji po 
prvem sep-
t e m b r s k e m 
deževju prišli 
na svoj račun. 
Gobe so rasle 
kot za stavo vse do sredine novembra. Vsi ljubitelji gobjih jedi 
so si napravili velike zaloge raznih vrst užitnih gob, ki bodo po-
pestrile jedilnike pozimi pa vse tja do pomladi.
Z gobo velikanko se letos ponaša Blaž Pogorevc iz Zavrha nad 
Dobrno. Z očetom Robijem sta jo našla nekje v Smolniku na 
Brdcah. Tehtala je 1,75 kg s premerom klobuka nekaj čez 30 cm. 
Strastnemu mlademu gobarju so oči žarele od veselja in gobar-
ske sreče. ČESTITAMO!

Anton Mogu

Blaž z jurčkom velikanom
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Srečanje občanov, starejših od 
70 let
Tudi v letošnjem letu je Občina Dobrna v sodelovanju z Dru-
štvom upokojencev Dobrna in Zavodom za turizem, šport in 
kulturo Dobrna v Kulturnem domu pripravila srečanje za ob-
čane, starejše od 70 let. V sredo, 3. oktobra,  ob 13. uri se je pri-
reditev pričela s kulturnim programom, ki ga je povezovala ga. 
Irena Artank. Nastopili so učenci Osnovne šole Dobrna, Ljudske 
pevke Dobrna in Sestre Jakob. Zbrane udeležence sta nagovo-
rila in pozdravila tudi župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl in 
predsednik Društva upokojencev Dobrna, g. Anton Drev.  Kot je 
že navada, je tudi letos gospod župan s skromno pozornostjo – 
šopkom cvetja  obdaril najstarejšo  udeleženko srečanja. Letos 
je to bila ga. Marija Voršnik iz Klanca.  

Po zaključku kulturnega programa je sledilo kosilo, za nadalje-
vanje veselega vzdušja pa so poskrbeli Fušarji. Vsem, ki ste so-
delovali pri organizaciji in izvedbi letošnjega dogodka, se lepo 
zahvaljujemo. 

ZTŠK Dobrna

Marija Švent
Župan občine, g. Martin Brecl, predaja šopek najstarejši udeleženki, ge. Mariji 
Voršnik
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Gredica pri Petrolu

Turistično društvo Dobrna skrbi tudi za cvetlični vhod v Dobr-
no. Gredico pri Petrolu smo nedavno uredili in jo pripravili za 
zimo. Zasluge za to ima Andreja Čerenak. S svojim predanim 
delom in čutom za zemljo in cvetlice skrbi za našo gredico. 

V pomladno poletnem času je s cvetlicami oblikovala dobrnski 
grb, ki je krasil zelenico na križišču. Cvetlice nakupimo pri Branku 
Jamnišku, ki nam vedno priskrbi še prvovrstno zemljo. Hvala.
Še naprej se bomo trudili, da s sredstvi, ki jih pač imamo na 
razpolago, ustvarimo največ.  

Gorazd Špegel

KO SO SE VRAČALI, 
so veselo pripovedovali vse, kar so doživeli
(Lk 10,1)

Da, imeli so kaj povedati o dnevu, ki je vsaj malce obarval mo-
notonost vsakdanjika tistih, na katere se zgrinjajo tegobe bole-
zni ali jim  starost prinaša izključenost iz socialnega okolja.
Članom Župnijske karitas  Dobrna je v nedeljo, 30. septembra, 
uspelo izpeljati letno srečanje ostarelih, invalidnih in bolnih. 
Običajno ga pripravimo v mesecu maju, zaradi slabega vreme-
na pa smo ga morali preložiti na jesen. 
Tudi tokrat ni najbolje kazalo, vendar  nas v zavetju podružne 
cerkve sv. Miklavža to ni motilo in smo duhovno poglobljeno 
sledili sv. maši, ki jo je za žive in pokojne dobrotnike Karitas da-
roval naš župnik Milan Strmšek. Ta je v nagovoru posebej izpo-
stavil, kako pomembna sta dosledna vzgojna drža in  zgled , ki 
ga starejši dajemo mladim za njihovo duhovno in moralno rast. 
Mešani  cerkveni pevski zbor, pod vodstvom Davida Kostanjev-
ca, nas je z občutenim petjem čustveno naravnal na spremlja-
nje bogoslužja, da  se  nas je lotevalo  praznično občutje, ki se 
je prelilo v veselje, ko smo stopili na plano; kajti oblaki so se 
potegnili na obrobje neba, nas pa je obsijalo sonce. 
Razlog več, da smo srečanje nadaljevali v prijetnem druženju. 
Sproščen pogovor, dragocen občutek sprejetosti in pesem, ki 
se je razlegala v pojemajoči dan, bodo za vse udeležene topel 
spomin, saj pravijo- ena sama prijazna beseda in nasmeh lahko 
ogrejeta za tri zimske mesece.  Hvala vsem, ki ste pripomogli 
k temu dogodku, pa tudi tistim anonimnim darovalcem, ki ste 

na zahvalno ne-
deljo v župnijsko 
cerkev prinesli 
v posebej za 
to namenjenih 
vrečkah hrano za 
ljudi v stiski, še 
zlasti ge. Marti F. 
za bogato izbiro 
živil,  ali jih odlo-
žili v nakupovalni 
voziček Karitas v 
marketu Merca-
tor.

Herta Rošer, ŽK 

Dobrna
Veselega darovalca  Bog ljubi (2 Kor 9,7) ……..pa župljani tudi.
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Srečen si, če srečo deliš – utrinki delovanja KORK Dobrna
Kar ne morem verjeti, da je 

zopet leto naokoli, leto, ki je 

zopet precej ljudi in družin 

pahnilo na rob preživetja. Vse 

več družin potrebuje pomoč 

v prehrani, obleki, šolskih po-

trebščinah, obutvi in tudi v 

beli tehniki in pohištvu.  

Količina pomoči v prehrani je 

odvisna od socialnega položa-

ja družine oz. posameznikov, 

kar je razvidno iz odločbe o 

socialni pomoči, ki j izda cen-

ter za socialno delo. 

V letošnjem letu imamo 7 re-

dnih delitev paketov s prehra-

no in pralnim praškom. Izvedli 

smo tudi 2 delitvi hrane iz EU 

sklada, ki nam jo nudi OZRK 

Celje. Do te delitve so upra-

vičeni posamezniki oz. druži-

ne, ki pa ne prejemajo rednih 

paketov, je pa odbor mnenja, 

da potrebujejo pomoč. Izve-

krajev. Septembra smo se 

udeležili dobrodelnega kon-

certa v Cankarjevem domu 

in tako podprli akcijo LEPO JE 

DELITI. 

Vse leto smo v rednim sodelo-

vanjem z osebjem Pegazove-

ga doma starejših, v katerem 

biva naš občan brez svojcev. 

Vsako prvo nedeljo v mesecu 

med 8. in 10. uro izvajamo me-

ritve krvnega tlaka, sladkorja 

v krvi, holesterola in triglice-

ridov. Tako so občani lahko 

sproti seznanjeni z morebitni-

mi težavami in lahko pravoča-

sno obiščejo zdravnika. Vsake 

meritve se udeleži od 18 do 

24 občanov, včasih tudi več. 

Sredstva za izvajanje meritev 

in nabavo merilnih lističev 

nam prispeva OZRK Celje in 

Občina Dobrna, za kar se jima 

prisrčno zahvaljujemo.

dli smo tudi dve intervencijski 

pomoči v prehrani osebi, ki se 

je znašla v trenutni socialni sti-

ski. V spomladanskem času je 

bilo omogočeno letovanje v 

mladinskem zdravilišču Debeli 

rtič eni osebi, stari nad 65 let. 

V času počitnic pa se je prav 

tako brezplačnega letovanja 

udeležila deklica iz socialno 

ogrožene družine. Ob začetku 

šolskega leta smo 11 učencem 

iz socialno ogroženih družin 

razdelili šolske nahrbtnike z 

osnovnimi šolskimi potrebšči-

nami. 

Udeležili smo se proslave kr-

vodajalcev, ki je vsako leto v 

Celju; zaželeno je večje število 

udeležbe krvodajalcev, ki prej-

mejo priznanje. Prav tako smo 

se udeležili srečanja krvoda-

jalcev v Veržeju, ki je prijetno 

druženje krvodajalcev iz vseh 

Skozi vso leto smo razdelili 

med posameznike in v druži-

ne precejšnjo količino obleke 

in obutve, ki so nam jo poda-

rili občani, ki je ne potrebujejo 

več. 

Ob koncu leta obiščemo naše 

bolne občane, ki so prikrajša-

ni za razna srečanja s svojimi 

vrstniki. S priložnostnim daril-

cem jim ob prijetnem klepetu 

voščimo zdravja v prihodnjem 

letu. 

Želimo si, da bi bili v priho-

dnjem letu polni energije, da 

bi lahko s svojim delom in 

trudom pomagali ljudem v 

težavah. Za tako uspešno de-

lovanje pa se prisrčno zahva-

ljujemo za vso pomoč OZRK 

Celje in občinski upravi Obči-

ne Dobrna..
Predsednica KORK Dobrna

Stanka Krajnc

P i s m o  z 
n e o b i c a j n o  v s e b i n o

Pismo s to vsebino in prilo-
ženim bankovcem za 50 EUR 
je bilo sredi novembra naslo-
vljeno na župnijsko Karitas. 
Izredna, vsega spoštovanja 
vredna gesta, ki izhaja iz dru-

žinske vzgoje, kjer starša v 
svoja osnovnošolca vsajata 
čut za dobrodelnost. Na željo 
družine oba otroka, ki sta se 
odrekla Miklavževemu obisku, 
ostajata anonimna. 
Prav taka nepričakovana dela 
dobrote prižigajo veselje v 
očeh in polagajo hvaležnost 
v srca ljudi. V Župnijski  karitas 
smo poskrbeli, da je darilo pri-
šlo v prave roke.
 V imenu družine s tremi otroki 
-prisrčna , iskrena  HVALA.

Župnijska karitas Dobrna, H. R.
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Aktivnosti in dejavnosti PGD Dobrna

Spoštovane občanke in občani Dobrne, tokrat vas še zadnjič v 
tem letu preko občinskega glasila Dobrčan seznanjamo z opra-
vljenim delom in aktivnostmi v Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Dobrna v obdobju od zadnjega obveščanja. V vseh pred-
hodnih člankih smo vas tekoče seznanjali z aktivnostmi v PGD 
Dobrna  predvsem z namenom, da lahko ob zaključku leta tudi 
sami ocenite uspešnost našega društva. Še zlasti se zavedamo, 
da bi brez vaše pomoči, podpore in razumevanja do vse večjih 
potreb gasilskih društev, ki jih narekuje tudi vse bolj zahtevna 
zakonodaja, nikakor ne uspeli tako uspešno izvajati nalog iz po-
dročja gasilstva oziroma zagotavljanja požarne varnosti v naši 
občini. V tem letu smo gasilke in gasilci še zlasti ponosni na naj-
pomembnejšo pridobitev - novo gasilsko vozilo, o čemer je bilo 
nekaj več napisanega že v prejšnji številki Dobrčana, pa kljub 
temu ni odveč, saj  to štejemo kot velik uspeh društva in občine, 
da temu dajemo še poseben poudarek. 
Tudi v zadnjem obdobju, še zlasti pa v oktobru mesecu požarne 
varnosti, katerega letošnja tema je bila PO POTRESU LAHKO 
TUDI ZAGORI, smo člani PGD veliko pozornosti namenili pri-
pravljenosti  gasilcev in opreme v takšnih primerih. V ta namen 
je bil tudi na vseh oglasnih deskah izobešen plakat, s katerim 
smo seznanili občane s podrobnimi informacijami o navedeni 
tematiki. 
Toliko naj bo dovolj za uvod v zadnji članek v letošnjem letu, v 
nadaljevanju so nanizane pomembnejše aktivnosti, ki jih je dru-
štvo izvajalo v zadnjem obdobju in sicer:   

a 16.09.2012 – je na prostoru pri Osnovni šoli Dobrna potekala 
hidrantna mokra vaja za pionirje in pionirke starosti od 7 do 11 

let. Med pionirji je 1. mesto osvojila ekipa PGD Vojnik, 2. me-
sto ekipa PGD Nova Cerkev in 3. mesto ekipa PGD Ljubečna. V 
konkurenci pionirk je 1. mesto osvojila ekipa PGD Dobrna in 2. 
mesto ekipa PGD Ljubečna. 

a 16.09.2012–je na piknik prostoru pri upravni zgradbi TERM 
Dobrna potekalo tekmovanje za prehodni pokal Dobrne. Na 
tekmovanju so sodelovale ekipe iz GZ Vojnik – Dobrna pa tudi 
ekipe iz drugih sosednjih društev. Skupaj je sodelovalo 11 mo-
ških in 2 ženski ekipi. V moški konkurenci je 1. mesto dosegla 
ekipa PGD Vitanje, 2. in 3. mesto pa ekipi iz PGD Socka. V ženski 
konkurenci je 1. mesto dosegla ekipa iz PGD Vitanje in 2. mesto 
ekipa iz PGD Zreče. Na tekmovanju ekipe PGD Dobrna niso so-
delovale. Prehodna pokala v obeh konkurencah sta tako osvojili 
moška in ženska ekipa PGD Vitanje.

Najboljši v mokri hidrantni vaji

Mokra hidrantna vaja 

Tekmovanje za pokal Dobrne
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a 23.09.2012 – je bilo organizirano srečanje gasilske mladine GZ 
Vojnik – Dobrna v Vojniku. Takšna vsakoletna srečanja so name-
njena predvsem druženju najmlajših gasilk in gasilcev,  medse-
bojnemu  spoznavanju, pridobivanju delovnih navad, izmenjavi 
informacij, vsebujejo pa tudi razne pohode z zanimivimi igrami 
ter skupinsko izobraževanje s področja gasilstva.  

a 21. do 23.09.2012 –je na Bledu potekalo tekmovanje Firefi-
ghterCombatChallenge2012, kar bi lahko dobesedno prevedli 

Gasilski izziv pred samim seboj. Najtežji dve minuti v športu za 
posameznika pomenita psihični in fizični napor do skrajnih meja 
človeških zmožnosti. Tekmovanja se je udeležil tudi član PGD 
Dobrna, gasilski častnik Bojan ADAMIČ, ki je uspešno prestal 
najtežjo preizkušnjo in bil uvrščen v zlato sredino z doseženim 
časom 2 minuti in 35 sekund, kar je več kot spodbudno, saj je 
na takšnem tekmovanju sodeloval prvič. Za doseženi rezultat in 
promocijo PGD Dobrna in Občine Dobrna mu gasilke in gasilci 
iskreno čestitamo.

a 30.09.2012 – je bil sklican izredni zbor članov PGD Dobrna, na 
katerem smo obravnavali in sprejemali spremembe in dopolni-
tve Statuta PGD Dobrna, Pravilnika o organizaciji poslovanja in 
finančno materialnem poslovanju ter Pravilnika o disciplinskem 
postopku.

a 14.10.2012 – v dopoldanskem času je na rokometnem igri-
šču pri Novem gradu potekalo tekmovanje gasilske mladine GZ 
Vojnik – Dobrna. Tekmovanje za pionirje in pionirke je zajemalo 

Zmagovalci tekmovanja za prehodni pokal Dobrne

Srečanje gasilske mladine v Vojniku

Tekmovanje na Bledu - FirefighterCombatChallenge 2012

Izredni zbor članstva PGD Dobrna

Tekmovanje mladine GZ Vojnik – Dobrna
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vajo z vedrovko ter štafeto s prenosom vode. Doseženi so bili 
naslednji rezultati: Pionirji - 1. mesto PGD Nova Cerkev, 2. mesto 
PGD Vojnik, 3. mesto PGD Socka in 4. mesto PGD Dobrna. Pio-
nirke - 1. mesto  PGD Dobrna, 2. mesto PGD Nova Cerkev in 3. 
mesto PGD Socka. Mladinci – 1. mesto PGD Nova Cerkev ter 2. 
in 3. mesto PGD Dobrna. Mladinke – 1. mesto PGD Nova Cerkev, 
več ekip ni tekmovalo. 

a 14.10.2012 – v popoldanskem času je na nogometnem igri-
šču pri Novem gradu potekalo tekmovanje članic in članov GZ 
Vojnik – Dobrna. Tekmovanje je zajemalo vajo z motorno bri-
zgalno. Doseženi so bili naslednji rezultati: Člani A – 1. mesto 
PGD Nova Cerkev, 2. mesto PGD Vojnik in 3. mesto PGD Dobrna. 
Članice A – 1. mesto PGD Socka, 2. mesto PGD Nova Cerkev, 3. 
mesto PGD Vojnik in 4. mesto PGD Dobrna. Člani B – CTIF 1. 
mesto PGD Nova Cerkev, 2. mesto PGD Dobrna in 3. mesto PGD 
Socka.  Članice B – CTIF 1. mesto PGD Nova Cerkev, 2. mesto 
PGD Socka in 3. mesto PGD Dobrna.

a 19.10.2012 – je komisija za veterane pri GZ Vojnik – Dobrna 
organizirala srečanje veteranov vseh prostovoljnih gasilskih dru-
štev povezanih v GZ.Gostitelj srečanja je bilo PGD Dobrna, kjer 
so se veterani ob 15.00 uri zbrali pred gasilskim domom. Vse ve-
terane je na začetku pozdravil predsednik PGD Dobrna, Štefan 
POHAJAČ, in predstavil plan aktivnosti za ta dan. Po uvodnih 
pozdravnih besedah je bil za vse veterane organiziran prevoz 
s turističnim vlakom do ribnika. Ob prihodu na ribnik je nekaj 
skladb veteranom zaigrala Godba Dobrna. V prijetnem druže-
nju v lesenem objektu poleg ribnika jih je nagovoril še predse-
dnik GZ Vojnik – Dobrna,tovariš Benedikt PODERGAJS. 

Ekipi Dobrne na tekmovanju GZ Vojnik – Dobrna

Tekmovanje članov GZ Vojnik – Dobrna

Ekipa Dobrne na tekmovanju članov GZ Vojnik – Dobrna 

Srečanje veteranov GZ Vojnik – Dobrna
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V nagovoru je poudaril, da so gasilski veterani tisti, ki so s svojim 
trdim delom v preteklosti omogočili dobre osnovne pogoje za 
rast in razvoj gasilstva, ki se kaže v sedanjem uspešnem delo-
vanju vseh društev gasilske zveze, ter se jim za opravljeno delo 
tudi iskreno zahvalil. Od tu je veterane vodila pot do gasilskega 
doma, kjer je sledila pogostitev, nekaj humorističnih točk, ob 
prijetni glasbi domačega ansambla pa so nekateri tudi zaplesali. 
Veterani so tako v druženju in prijetnem vzdušju, ki je trajalo 
do poznega večera, obujali spomine in si izmenjavali bogate 
izkušnje pridobljene na svoji dolgi poti v gasilstvu.Ob zaključ-
ku srečanja je bila izražena želja, da se tudi v naslednjem letu 
ponovno vsi sodelujoči dobijo na srečanju veteranov, ki ga bo 
organiziralo eno izmed društev GZ. 

a 26.10.2012 –v okviru meseca požarne varnosti so nas tudi 
letos obiskali otroci iz Vrtca Dobrna. Osnovni namen obiska 
najmlajših je bila predstavitev gasilske opreme, ki se uporablja 
pri delu gasilcev, seznanjeni so bili z vzroki, ki lahko povzročijo 
požar, hkrati pa jim je bila predstavljena tudi vloga gasilcev v 
primeru požara in drugih dogodkov. Polni lepih občutkov po 
druženju z gasilci so obljubili, da nas bodo obiskali tudi v nasle-
dnjem letu. 

a 27.10.2012 – v spremstvu sorodnikov, prijateljev in stanovskih 
tovarišev gasilcev sta slavila zlato poroko Rozka in Jože KOPRIV-
NIK. Poročni obred je opravil župnik Milan STRMŠEK v župnijski 
cerkvi na Dobrni. Gasilci smo dogodek še posebej obeležili z 
gasilskimi vodnimi curki in z obdaritvijo in voščilom zlatoporo-
čencema. Tudi tokrat  obema iz srca želimo še mnoga skupna, 
zdrava in zadovoljna leta.   

a 01.11.2012 – ob dnevu spomina na umrle, 1. novembru, smo 
člani PGD Dobrna obiskali grobove preminulih članov PGD Do-
brna in v spomin nanje prižgali sveče. Obiskali smo grobove na 
Dobrni in v Novi Cerkvi. Gasilci se vednoradi spomnimo tudi 
naših preminulih članov in se jim vsako leto poklonimo ob gro-
bovih.

a 03.11.2012 – na osnovi programa dela mladinske komisije 
GZ Vojnik-Dobrna je bil v Frankolovem organiziran Kviz gasil-
ske mladine GZ 2012. Na kvizu so sodelovale pionirke in pionirji,  

Zlatoporočenca in gasilci Kviz gasilske mladine GZ Vojnik - Dobrna v Frankolovem
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mladinke in mladinci ter gasilke in gasilci pripravniki ter meša-
ne ekipe po kategorijah. Najboljše ekipe so se uvrstile v nadalj-
nje regijsko tekmovanje, ki je bilo v Slovenskih Konjicah. Ekipe 
so dosegle naslednje rezultate: pionirji 1. mesto PGD Vojnik, 2. 
mesto PGD Dobrna in 3. mesto PGD Nova Cerkev; mladinci 1. 
mesto PGD Dobrna, 2. mesto PGD Nova Cerkev – mladinke in 
3. mesto PGD Nova Cerkev – mladinci; pripravniki 1. mesto PGD 
Dobrna. 

a 05.11.2012 – obilno deževje je povzročilo nemalo nevšečnosti 
tudi v naši občini. Nekaj pred 11 uro smo bili gasilci obveščeni o 
poplavljanju potočka pri domačiji POLENEK na Klancu. Takoj se 
je odzvala skupina operativnih gasilcev, ki so nemudoma odšli 
na kraj dogodka ter pričeli s čiščenjem propustov in cestišča, na 
katerega je deroča voda nanesla velike količine kamenja, peska 
in zemlje ter si naprej po svoje utirala pot v dolino. V popoldan-
skem času se je intervencija na Klancu še enkrat ponovila. Gasil-
ci smo sodelovali tudi pri sanaciji plazu v Strmcu nad Dobrno.  

Gasilci na intervenciji ob poplavi

a 07.11.2012 – je bila v okviru meseca požarne varnosti orga-
nizirana požarna vaja v CUDV Dobrna. Namen požarne vaje je 
bil preveriti odzivni čas evakuacije uporabnikov in zaposlenih 
v primeru požara oziroma druge nevarnosti ter ugotavljanje 
potencialne kritične situacije. Vaja evakuacije je v bila v celoti 
uspešno izvedena skladno s Požarnim redom.     

a 10.11.2012 – je na Osnovni šoli ob Dravinji v Slovenskih Konji-
cah potekal regijski kviz gasilske mladine, katerega so se med 
drugimi udeležile tudi ekipe, ki so na predhodnem tekmovanju 

Požarna vaja v CUDV Dobrna
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vilna in nestrokovna vgradnja dimnih tuljav, nepravilno 
prezračevanje, iskrenje in samovžig dimnih saj v dimnih 
tuljavah zaradi nerednega čiščenja. Za preprečevanje teh 
požarov, katerih posledice so lahko tragične in nastane 
velika materialna škoda, gasilci svetujemo dosledno upo-
števanje zahtev požarne varnosti - redno in strokovno 
čiščenje dimnih tuljav, kurjenje peči v skladu z navodili 
proizvajalcev, pravilno prezračevanje in pravilna vgradnja 
oziroma namestitev peči in dimnih tuljav, s čemer bo bi-
stveno zmanjšana možnost nastanka tovrstnih požarov.

Vsem občankam in občanom voščimo

vesele božične praznike ter srečno, zdravo in varno novo 
leto 2013.

Dobrna, november 2012
Na pomoč!

Za PGD Dobrna:

Stanislav Pečnik

DOGODKI

GZ Vojnik – Dobrna v Frankolovem dosegli najboljše rezultate. 
PGD Dobrna so zastopale tri ekipe in v svojih kategorijah dose-
gle naslednje rezultate: pionirji 14. mesto, mladinci 1. mesto in 
gasilci pripravniki 9. mesto – ženska ekipa.   

Toliko o aktivnostih in delu članic in članov PGD v zadnjem ob-
dobju. Pred nami je še zadnji mesec letošnjega leta in gasilci si 
želimo, da bi ga preživeli čim bolj veselo, mirno in varno, seveda 
pa je to odvisno od nas samih, ki lahko v največji možni meri 
poskrbimo za svojo varnost  pa tudi za varnost drugih. 

Spoštovane občanke in občani, v času kurilne sezone na-
stane večje število požarov na stanovanjskih in gospodar-
skih objektih. V velikem številu primerov je bilo ugotovlje-
no, da je običajno šlo za dimniške požare. Najpogostejši 
vzroki dimniških požarov so dotrajanost dimnikov, nepra-

Regijsko tekmovanje mladine v kvizu v Slovenskih Konjicah

O dejavnosti DU Dobrna

Zopet smo leto dni starejši in s tem bogatejši za doživetja, spo-
znanja n vse ostalo, kar nam je to leto prineslo. Upokojenci DU 
Dobrna smo se letom primerno aktivno vključevali v tok življe-
nja, v iztekajoče se leto pa prav zato zremo z zadovoljstvom.
Kaj vse smo počeli skozi leto in je bilo povod našemu zado-
voljstvu, smo poročali v predhodnih izvodih glasila Dobrčan. V 
zadnji izdaji tega leta se zato omejujemo le na zadnje četrtletje, 
ki je bilo, resnici na ljubo, kar precej živahno.

Skupaj z Občino Dobrna in  ZTKŠ Dobrna smo pripravili »Sreča-
nje občanov starejših od 70 let«. Udeleženci, bilo jih je več kot Srečanje upokojencev v Podčetrtku
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90, so srečni in veseli dejali, da so se imeli zelo lepo in bili so nad 
vse hvaležni, da smo jim pripravili tako prijetno prireditev in sre-
čanje. Da je bilo temu tako, pa so zaslužni tudi otroci OŠ Dobr-
na, »Sestre Jakob« s povezovalko programa go. Ireno, »Ljudske 
pevke« in »Fušarji«  z muzikantom Javornikom, ki so prispevali 
všečen kulturni program.

Kot leta poprej smo tudi letos obiskali Festival za 3. življenjsko 
obdobje v Ljubljani. Prikazane vsebine, programi, delavnice  in 
vse ostalo je zanimivo  in koristno  videti. Mi pa smo v program 
vpletli tudi predstavitev znamenitosti Ljubljane. 

Martinovanje, naš ponarodeli praznik, smo letos proslavili na 
»Ribičiji« pri Mariboru. Da pa ne bi šlo zgolj za zabavo, smo si 
s krajevnim vodičem ogledali in temeljiteje spoznali  štajersko 
prestolnico - Maribor.

V skladu s tradicijo in ob razumevanju organov Občine Dobrna 
bomo kljub krizi, ali pa predvsem zato, obiskali in obdarili vse 
občane starejše od 80-let. Prav tako pa tudi vse tiste naše obča-
ne, ki so se zaradi zdravstvenih ali socialnih razmer morali zateči 
v domove za ostarele.
Vzporedno ob vseh teh aktivnostih pa se uspešno izvajajo tudi 
druge že utečene dejavnosti društva.
Zavzeto se uresničuje projekt »Starejši za starejše«. V okviru tega 
smo opravili številne obiske, poskrbljeno pa je bilo tudi za izo-
braževanje izvajalcev projekta.

Obisk festivala za 3. življenjsko obdobje

Martinovanje - Ogled mesta Maribor

Srečanje občanov starejših od 70 let

Obisk jubilanta

Prostovoljci na srečanju
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Prizadevno vadijo  telovadke in telovadci, vztrajne so tudi po-
hodnice, strelci pa ob redni vadbi tudi uspešno tekmujejo. Tudi 
balinarji se še podajo na balinišče , če le to dopuščajo vremen-
ske razmere.

Če vsemu temu dodamo še to, da se bomo potrudili, da  bo 
»veseli december« opravičil svoj vzdevek, nam boste verjetno 
pritrdili, da je bila naša jesenska aktivnost dovolj živahna. Želi-
mo pa si, da se ta aktivnost v prihajajočem letu le še poveča in 
še bolj pritegne naše članstvo.
Ob slovesu od leta 2012 se v imenu DU Dobrna najlepše zahva-
ljujem vsem sodelujočim, članicam in članom, občankam in ob-
čanom, ki ste z nami in za nas živeli  ter razdajali sebe in svoj čas.
Za praznične dni in prihajajoče leto pa naj velja tole voščilo in 
želje:
Želimo vam, da bi hiša trdno stala
                       da bi trta vino dala,
                       da bi črede se množile,
                       in jablane težko nosile,
                       da bi srečni pesmi peli,
                       da bili bi zdravi in veseli !

                                                            Predsednik  DU Dobrna:

 Drev   AntonStrelsko tekmovanje v Vojniku

Zir
Čeprav je naša Slovenija čudovita dežela s prelepimi gorami in 
raznovrstno pokrajino, planinci radi pogledamo tudi »čez plot«, 
saj nam raziskovalna žilica po navadi ne da miru. Tako je bilo 
tudi letošnje poletje, ko smo se odločili, da v okviru »medkra-
jevne« odprave pokukamo onstran meje s Hrvaško oziroma 
konkretneje,  raziščemo južni Velebit. Predviden program je bil 
mamljiv, saj je bilo poleg potepanja po planinah načrtovano 
tudi kopanje v morju, kar se po naporni hoji več kot prileže! Če-
prav je bilo organizator »odprave« PD Vinska Gora, vedno radi 
sprejmemo medse tudi naše prijatelje planince iz PD Dobrna, 
katerih družba je vedno zelo dobrodošla.
Po nočni vožnji smo imeli prvi postanek v Liki, kjer smo blizu 
kraja Trkulje sredi prostrane praproti startali proti zanimivi gori 
Zir (850 m). Med potjo na goro se  z njene zahodne strani od-
stirajo pogledi na celotno Ličko polje, ki ga na jugu objema 
mogočna veriga Velebita. Na vrhu je plošča, kjer je prostor za 
počitek v čudovitem okolju, vendar v »omejeni« širini. Zdrs z 
nje bi imel lahko neprijetne posledice…Zir spada med obvezne 
točke obhodnice »Lički gorski biseri«, poleg tega pa je tudi ena 
izmed kontrolnih točk Hrvaške planinske obhodnice.
Po povratku smo nadaljevali vožnjo do Starigrada, kjer smo se 
namestili v neposredni bližini vhoda v Narodni park Paklenica.

Odkrivanje hrvaških planinskih biserov

Anića kuk
Naše potepanje po »Paklenici« smo vzeli povsem zares. »Tu se 
Velebit dotika morja«, romantično oglašajo naši južni sosedje. 
Zelo lepo vreme je bilo treba izkoristiti in zato smo naslednjega 
dne  že navsezgodaj hiteli po kanjonu Velike Paklenice. Pogle-
dovali smo proti mogočnemu ostenju Anića kuka, ki se dviga 
neposredno nad njim. Navpična stena je za plezalce najbolj pri-

Pohodniki na vrhu Zira (850 m)
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vlačna, saj se na njej preizkušajo alpinisti s celega sveta! Ob poti 
stoji tabla z vrisanimi plezalnimi smermi, kjer ne manjka sloven-
skih. Med njimi so ljubljanska, tržiška, domžalska in celo šaleška! 
Človek se počuti kar bolj domače…
Sčasoma so nam postale pohodne palice odveč in namesto 
njih smo intenzivneje začeli uporabljati roke. Skale so zelo do-
bre za prijem, le paziti moraš, da se na njihovi ostrini ne pore-
žeš. Plezalne rokavice še kako pridejo prav! Kmalu je bil naš trud 
poplačan s prekrasnim razgledom – proti jugu na sinje modro 
morje z otokom Pagom v ozadju, na severu pa s prostranostmi 
južnega Velebita.
Naužili smo se lepot, si z višine ogledali naše bodoče cilje in 
se po slabih treh urah skupne hoje vrnili po isti poti. V senci 
mogočnih sten kanjona Velike Paklenice so »rožljali« številni al-
pinisti oz. naveze le-teh in se v hladu dreves preizkušali v svojih 
veščinah. 
Bili smo zadovoljni, da smo na blažji način vseeno dosegli mar-
kantni Anićakuk s 712 m n. višine, ki slovi predvsem po največji 
steni (več kot 300 m višine) na Velebitu, hkrati pa je to tudi naj-
znamenitejša stena na Hrvaškem.Popoldne pa nas je na točki 
»0« čakala nagrada v obliki kopanja na bližnji plaži.  

Velika Paklenica, Babin kuk, 
Liburnija, Vaganski vrh
Tretji dan naših potepanj po Paklenici (ime je najbrž dobila 
po smoli črnega bora, ki raste tod in so ga v davnini doma-
čini uporabljali za premazovanje lesenih čolnov in v ljudskem 
zdravilstvu) je bil označen kot najzahtevnejši glede na dolžino 
hoje. Zato smo na pot krenili že  zarana! Spotoma smo se veselo 
pozdravili z oskrbnikom Ivančevega doma v Parićih, ki se nahaja 
tik nad planinskim domom. Slovence nas je takoj »prepoznal«, 
rekoč: »Edino vi ste lahko tako zgodaj na poti!« Po kratkem in 
veselem pogovoru smo mu obljubili, da se zvečer oglasimo pri 
njem in rečemo v miru še kakšno več…

Po dveh urah lagodne hoje smo prispeli do planinskega doma-
Paklenica, oddali odvečno prtljago v našo prenočitveno sobo 
in po okrepčilu že nadaljevali pot. Spotoma smo si vzeli čas za 
ogledovanje divjine gozda, še posebej redko videnega alpske-
ga kozlička. Na razcepu poti v bližini Tihe peči smo si vzeli čas 
za okrepčilo in počitek. Preventivno smo odložili nahrbtnike in s 
sabo vzeli samo najnujnejšo opremo, saj nas je čakal  zahteven 
vzpon na Babin kuk (1431 m). Po soočenju z ne preveč  vzdrže-
vanimi  jeklenicami, smo bili na vrhu deležni krasnega razgleda 
na morje in vrhove vršnega grebena Velebita, ki so se bohotili 
nad nami.

Po povratku do nahrbtnikov smo se razdelili na pol – en del 
nas je odšel po isti poti nazaj, druga polovica pa naprej do vrha 
Liburnija in na Vaganski vrh, 1757 m, ki je najvišja točka tega 
čudovitega masiva. 

Stena Anića kuka (711 m)-NP Paklenica

Velika Paklenica

Košutnik na vrhu Liburnije (1706 m)-NC Paklenica



št. 56 / 201240

Pri planinskem domu smo bili veseli ponovnega snidenja z našo 
»daljšo« trojico. Ta dan so bili na turi kar 13 ur! Zaradi osebne-
ga zadovoljstva  ob uspešnem dnevu in jutranje obljube smo 
zvečer odšli še k Franju v Ivančev dom. V prijetnem domačem 
okolju s pogledom na krasno naravo, ki so jo zlatili žarki posla-
vljajočega se sonca, smo uživali ob domačih dobrotah, h kate-
rim je vsekakor sodil kozarček rujnega. Preživeli smo večer, ki si 
ga lahko samo želiš!

Mala Paklenica
Naslednjega dne nas je pot vodila mimo samotne domačije in 
nato prehajala v vedno večji pragozd z mogočnimi drevesi, se 
pridružila potoku Paklenica, ki je iznenada tekel globoko pod 
nami.
Z vzpenjanjem proti Veliki Močili se nam je odstrl pogled na s 
soncem že obsijan Babin kuk, ki nam je obudil spomin na pe-
ster pretekli dan. Romantično okolje in trenutek za počitek je 
navdihnil Manico, da nam je sredi lepot gozda zavzeto zreci-
tirala »Strepnjo« Desanke Maksimović. Kaj bi si človek lahko še 
lepšega želel! Nadaljevali smo pot navzgor do sedla in prešli v 
kraljestvo divjih prašičev. Razrita zemlja je dokazovala njihovo 
nevidno prisotnost. Kljub rajski gozdni stezi, dobi človek prav 
zaradi slednjih na nekaterih predelih občutek, da tod potekajo 
nekakšna »arheološka izkopavanja«.
Lahkotna steza nas je naposled pripeljala do povsem suhe stru-
ge Male Paklenice. Tod je pot zelo dinamična in zelo razgibana, 
saj smo se neprestano vzpenjali in spuščali gor in dol preko za-

nimivih kamnin, ki so na gosto označene z markacijami, saj bi 
sicer premagovanje le-teh bila blodnja po kamnitem labirintu. 
Iznenada je  nad nami zazijala mogočna votlina jame Kaplju-
vača, iz katere je vel prijeten hlad v sicer razgretem dnevu. 
Osvežujoč oddih je bil več kot naročen, a nas je še velik kos 
neprehojene poti znova spravil pokonci, da smo kaj kmalu spet 
vijugali po kamniti neskončnosti, katere konec je mestoma v 
daljavi obljubljalo morje. Ampak do tja je bilo treba premagati 
še marsikaj, se povzpeti visoko nad kanjon in se spet spustiti 
vanj…! Na koncu pa je pot naenkrat postala spet vsa »nedol-
žna« in prišli smo v Selinedo lepo urejenega vhoda številka 2 z 
recepcijo in obvestili, kot je npr. ta, da je plezanje v Mali Pakleni-
ci prepovedano. Tod je tudi zaradi slednjega in posledično pre-
cej manjše obljudenosti ter težjega pristopa moč začutiti dih 
divjine, kar je v današnjem času pogostokrat že pravo razkošje. 
Prav je, da »kdaj pa kdaj« le pustimo naravo naravi, saj je njena 
soseda Velika Paklenica že dovolj »civilizirana«.
Nadvse uspešen zaključek dneva z nepozabnimi vtisi s poti smo 
primerno proslavili pri sosedu Dinku. Njegove morske dobrote 
so nam več kot teknile!  Obogateni z novimi spoznanji in vede-
nji o njegovem življenju smo drugi dan  nadaljevali pot proti 
domu. Nepopisni prometni gneči v smeri proti Zagrebu  smo 
se »elegantno« izognili z vožnjo skozi Belo krajino in preko Gor-
jancev, ki so nam znova obudili željo po pohodniških doživetjih 
na domačih poteh...
Preživeli smo čudovite morsko-planinske dni, ki nam bodo osta-
li v najlepšem spominu!

Marija Lesjak

Foto: Tomaž Kumer

(Pre)visoki davki prometnih nesreč
Rehabilitacija po prometni nezgodi

Ko že mislimo, da se nam kaj takega ne more zgoditi, smo nič 
hudega sluteči lahko popolnoma nepričakovano udeleženi 
v prometni nezgodi. Tragedija, ki letno vzame 50.000 življenj 
prebivalcev Evropske unije, lahko še prehitro doleti nas ali naše 
najdražje.

Statistični podatki o pogostosti, posledicah in o vzrokih pro-
metnih nezgod, ki jih vsakomesečno objavlja Ministrstvo za 
notranje zadeve, lahko vzbudijo skrb slehernemu izmed nas. Iz 
zadnjih objavljenih podatkov je razvidno, da so v obdobju od 
januarja do avgusta 2012 policisti na naših cestah obravnava-

li kar 4598 prometnih nezgod s telesnimi poškodbami, katerih 
najpogostejši dejavnik je še vedno neprilagojena hitrost, sledijo 
vožnja pod vplivi alkohola ali drugih prepovedanih  substanc, 
izsiljevanje prednosti, neupoštevanje rdeče luči, agresivno ve-
denje v prometu itd.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2007 določila 
tretjo nedeljo v novembru za svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nezgod. Leta 2007 so namreč slovenske ceste terjale 
kar 293 življenj, kar je v povprečju 24 življenj na mesec oziroma 
več kot eno življenje vsak delovni dan. Razveseljiv podatek je, 
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da se te številke vsako leto zmanjšujejo, a kljub temu so še ve-
dno zastrašujoče. 

Ko govorimo o prometnih nesrečah, ne moremo mimo tistih, ki 
so jih preživeli, vendar so utrpeli lažje ali hujše telesne poškod-
be, ki terjajo visok davek bolečin, nezmožnosti dnevnih aktivno-
sti, nesamostojnosti in psihičnih težav. 
Posledice pogosto delimo v tri skupine. V prvo vrsto sodijo po-
škodbe gibalnega aparata, kot so ortopedsko-travmatološke 
poškodbe (zlomi, zvini, poškodbe mehkih tkiv) in tudi nevrolo-
ške okvare (povišan napon v mišicah, ohlapnost udov, motnje 
ravnotežja, govora, sporazumevanja). 
V drugo kategorijo sodijo spremembe na vedenjsko kogni-
tivnem ali psihološkem področju. Najpogostejši udarci v pro-
metnih nezgodah so v predel čelnega režnja, zato so najbolj 
ogroženi možganski centri za vedenje, čustvovanje, sporazu-
mevanje, vidno-prostorsko orientacijo. 
Zadnja skupina pa je vedenjsko - socialna. Zaradi upada spo-
sobnosti sporazumevanja, čustvovanja, vedenja, samonadzora 
prihaja do velikih sprememb v bolnikovem vedenju do okolice 
in bližnjih, kar lahko vodi do asocializacije, razpada medsebojnih 
stikov, izgube službe, kariere, tako rekoč kakršnekoli izoliranosti.

Ustrezna rehabilitacija in timsko delo zdravstve-
nega tima in bolnika je velik ključ do zmanjšanja 
ali odpravljanja negativnih posledic prometnih 
nesreč

Za opredelitev ustreznega pristopa rehabilitacijskega tima si 
poglejmo najpogostejše posledice prometne nesreče:

Nihajna poškodba vratne hrbtenice
Nihajna poškodba vratne hrbtenice (whiplashinjury) je poškod-
ba ene ali več struktur vratu, ki nastane zaradi zanihanja glave v 
katerokoli smer, nastane v prometni nesreči in ima za posledico 
bolečine v vratu.
Najbolj pogosti simptomi ob takšni poškodbi vratne hrbtenice 
so boleč vrat, zmanjšana gibljivost vratu, glavobol, vrtoglavica, 
cervikobrahialgija (bolečina, ki se širi v roke), parestezije (nenor-
malni občutki), motorični izpadi, disfagija (motnja požiranja), 
motnje vida, motnje sluha, šumenje v ušesih, bolečine v čelju-
stnem sklepu.
Pri poškodovancih z nihajno poškodbo vratne hrbtenice je v 
ospredju fizioterapevtskih prizadevanj preprečitev nastanka 
kroničnih težav in funkcionalno okrevanje, ko poškodovanec 
lahko izvaja vse normalne dnevne aktivnosti, vključno z delov-
nimi obveznostmi. 
V akutnem stadiju so v ospredju klinične slike bolečine, mišič-

ni spazmi in omejena gibljivost vratu. Že v zgodnjem obdobju, 
nekaj dni po poškodbi, so fizioterapevtski postopki prvotnega 
pomena, saj skušamo zmanjšati bolečino in pomiriti bolnika. 
V tem obdobju je bilo predpisovanje vratnih ortoz (opornic) 
včasih splošna praksa, izsledki Quebeške študije pa so to obli-
ko zdravljenja precej omejile, saj so po podatkih iz študije, po-
škodovanci, ki so uporabljali ovratnice, počasneje pridobivali na 
obsegu gibljivosti.
Gibljivost, držo in grobo mišično moč uspešno izboljšujemo z 
različnimi manualnimi (ročnimi) tehnikami, manipulacijami, asi-
stiranimi aktivnimi vajami, izometričnimi vajami za krepitev mi-
šic, priporočamo tudi hrbtno plavanje. Zelo pomembna je tudi 
korekcija drže, t.j. da se poškodovanec zaveda, kakšna je pravil-
na drža pri stoji, sedenju ali delu. Bolečino lahko zmanjšujemo 
s toploto (termopak, parafin, topel tuš) ali pa s protibolečinsko 
električno stimulacijo (TENS). 
Ob koncu zdravljenja ima veliko število poškodovancev še ve-
dno težave, pogosti so zatilni glavoboli, ne prenašajo skrajnih 
položajev ali daljših prisilnih drž, pojavljajo se cervikobrahialgije. 
Bolniku moramo svetovati, kako naj pravilno sedi, stoji in dviga 
bremena, priporočimo ergonomsko pohištvo (stol z nastavljivo 
višino sedeža). Prav je, da med delom večkrat počiva in se med 
počitkom razgiba.

Zlomi, udarnine, zvini
Rehabilitacija po tovrstnih poškodbah je nujno potrebna, saj že-
limo poškodovanemu predelu kar najuspešneje povrniti svojo 
prvotno funkcijo, kakršna je bila pred poškodbo, kakor tudi pre-
prečiti nastanek kasnejših komplikacij.
Fizioterapija mora biti v takšnih primerih vedno individualno 
naravnana, saj je za uspešen izid potrebna kombinacija različnih 
metod in tehnik, namenjenih  zmanjševanju bolečine, ponov-
nem pridobivanju ustrezne gibljivosti, moči, zaznavanja, fine 
motorične funkcije, ravnotežja, koordinacije itd. 

Poškodbe glave, možganske poškodbe
Možgani so občutljivi na pomanjkanje kisika, zato je hitra in 
ustrezna prva pomoč na kraju nezgode izredno pomembna. 
Po hudi poškodbi možganov popolno okrevanje ni mogoče. 
Hudo poškodbo so utrpeli tisti, ki so bili dalj časa nezavestni in 
ki imajo poškodovano možganovino. Vsak kubičen centimeter 
možganov ima svojo vlogo in funkcijo in nič ni odveč. Kjer koli 
v možganih je oteklina ali odrgnina, nastane neka izguba. Pro-
blem pri udarcu v glavo je tudi ta, da se sile, ki delujejo na mož-
gane, zelo razpršijo, zato se kapilare in živci trgajo na več mestih 
in poškodbe tako nastanejo na različnih mestih možganov.
To je zelo veliko breme za družino. Več kot 50 % poškodb mož-
ganov nastane pri ljudeh, ki so stari med 20 in 40 let. To so ljudje, 
ki so si začeli ustvarjati ali že imajo ustvarjeno kariero, družino in 
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so se že odcepili od svojega prvotnega doma. Huda poškodba 
pa pripelje do nesamostojnosti bolnika. Za družino to pomeni, 
da se domov vrne ista, pa vendar spremenjena oseba, ki jo mo-
rajo negovati kot otroka ali celo dojenčka. Ta oseba je prikovana 
na posteljo, ima plenico, ker ne more odvajati vode ali blata, 
hraniti jo morajo po žlički ali cevki, treba jo je kopati, ponoči 
obračati, da ne dobi preležanin ipd. To je za družino čustveno, 
fizično in finančno breme. Za tako osebo je treba skrbeti 24 ur 
na dan do konca njenega življenja.

Tudi svojci so pomemben del rehabilitacijskega 
tima

Svojci so ključna opora poškodovancu pri sprejemanju poškod-
be in stanja, v katerem je. Dokazano je, da se poškodovancem 
močno poveča motivacija in da je rehabilitacija lažja, kadar ima-
jo ob sebi svoje najbližje. 
V namen lažje pridobitve celostnega zdravljenja in rehabilitacije 
po poškodbah v prometni nesreči so tudi zavarovalnice pripra-
vile različne možnosti zavarovanj, med njimi Zavarovanje zdra-
viliškega zdravljenja po poškodbah v prometni nesreči – ZZ79, 
kar omogoča 10-dnevno zdraviliško zdravljenje - okrevanje po 
poškodbah, nastalih v prometni nesreči, in namestitev na nego-
valnem oddelku ali dvoposteljni sobi kategorije **** s polnim 
penzionom v priznanih slovenskih zdraviliščih, med njimi tudi 
v Termah Dobrna. 

Ravno z razlogom zagotavljanja ustrezne rehabilitacije poško-
dovancem v Termah Dobrna se je nekaj naših fizioterapevtov 
udeležilo strokovnih delavnic za namen strokovnega izpopol-
njevanja na področju uporabe posebnih, ustreznih fiziotera-
pevtskih tehnik v primeru poškodb po prometnih nezgodah. 
Bolnikom pa smo na voljo tudi v primerih različnih vprašanj, 
nejasnosti ali dilem oziroma strahu okoli izida rehabilitacije ozi-
roma želje po globljem spoznavanju narave njihove poškodbe 
v brezplačni ambulanti fizioterapije za posvet in svetovanje.
Ne glede na črno statistiko in naša prepričanja, vsi imamo radi 
svoje življenje in življenja svojih bližnjih, je največji uspeh pre-
prečevanja pogostosti prometnih nezgod, da na cesti pazimo 
nase in na druge, da upoštevamo predpise in smo strpni ter 
odgovorni. 

Patricija Goubar, dipl.fiziot., vel.svet.

vodja centra za fizioterapijo in 

balneologijo ter vodja masažno lepotnega centra in salona za nego lasHiša 

na travniku

Viri:

www.policija.si/images/stories/Statistika/PrometnaVarnost/2012/pdf/avgust2012.pdf

www.nasa-lekarna.si/previdno-na-cesti

www.drmed.org/strok/ssi/ kokalj_2001/kokalj_07.htm

www.nasa-lekarna.si/previdno-na-cesti/

www.zdravstvena.net/ zavarovanja/zavarovanje-zdraviliskega-zdravljenja-po-poskodbah-v-

prometni-nesreci

Ob svetovnem dnevu luskavice
Luskavica – svetovni zdravstveni izziv

Luskavica je pogosta bolezen 
kože, ki običajno poteka kro-
nično, dolgotrajno. Njenega 
vzroka natančno ne poznamo, 
vemo pa, da ni nalezljiva. Bol-
niki z luskavico, ki naj bi jih bilo 
v Sloveniji okrog 40–60.000, 
po svetu pa več kot 125 mili-
jonov, se srečujejo s številni-
mi ovirami pri zdravljenju in 
družbenem sprejemanju svoje 
bolezni. Organizacije bolnikov 
– v Sloveniji je to Društvo pso-
riatikov s sedežem v Mariboru 

in številnimi podružnicami po 
vsej državi. Od leta 2004 obe-
ležujejo 29. oktober kot sve-
tovni dan luskavice. S tem naj 
bi pomagali ozavestiti splošno 
javnost o luskavici in pripomo-
či bolnikom k učinkovitejšemu 
zdravljenju, hkrati pa tudi po-
vezali bolnike in njihove svoj-
ce med seboj in jim omogočili 
izmenjavo izkušenj.
Luskavica se lahko pojavi v ka-
teri koli starosti in pri komer 
koli. Običajno se kaže s porde- Deformacije zaradi luskavičnega artritisa in značilne spremembe nohtov pri 

luskavici

DOGODKI
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limi, zadebeljenimi, s srebrn-
kastimi luskami pokritimi, od 
zdrave kože ostro omejenimi 
spremembami. Najpogosteje 
prizadene kožo nad komolci, 
koleni, križem in v zatilnem 
delu lasišča. Pri večini bolni-
kov poteka v omejeni obliki, 
na manjši površini, razmero-
ma nemoteče, a trdovratno 
in vztrajno. Spremembe lahko 
obsegajo tudi velike površine 
kože in včasih močno srbi-
jo. Luskavica se lahko pokaže 
tudi na nohtih, ki se rjavo ali 
rumeno obarvajo, zadebelijo 
in odstopajo. Včasih, zlasti na 
dlaneh in podplatih, se lahko 
kaže tudi z rumenimi ali rjav-
kastimi mehurčki, ki so videti 
gnojni, čeprav v njih ni bakte-
rij. Pri 10–30 % bolnikov luska-
vica prizadene tudi sklepe. Lu-
skavični artritis se lahko kaže 
zgolj z blagimi bolečinami ali 
s hudim, hitro napredujočim 
vnetjem, ki deformira sklepe. 
V zadnjih 10 letih raziskave 
ugotavljajo tudi, da bolnike 
z luskavico bolj ogrožajo srč-

no-žilne bolezni; pri njih se 
pogosteje pojavljajo debelost, 
sladkorna bolezen, depresija, 
visok krvni tlak , kajenje in al-
koholizem.
Da gre za luskavico, običaj-
no ugotovimo klinično, kar 
pomeni, da vidne spremem-
be s pomočjo izkušenj, brez 
preiskav, prepoznamo kot lu-
skavico. Krvne preiskave, ki bi 
nam bila pri tem v pomoč, ni. 
Včasih si pomagamo s histolo-
ško preiskavo, to je z izrezom 
manjšega koščka prizadete 
kože in pregledom pod mi-

kroskopom.
Luskavica se včasih pojavlja 
družinsko, večinoma pa ne. 
Dejavniki iz okolja, ki jo lah-
ko sprožijo ali poslabšajo, so 
v nekaterih primerih okužbe, 
npr. angina, hormonske spre-
membe, npr. menopavza, al-
kohol, nekatera zdravila in hud 
psihični stres. Pri večini bolni-
kov sprožilni dejavnik ostane 
neznan. Prehrane, ki bi spro-
žila luskavico, ali diete, ki bi jo 
zdravila, žal ne poznamo.
Bolniki s kroničnimi boleznimi 
kože se pogosto srečujejo s 
strahom in nerazumevanjem 
svoje okolice. Zaradi presene-
čenih ali celo zgroženih po-
gledov okolice skušajo kožne 
spremembe prikriti ali se izo-
gibajo situacijam, ko bi morali 
razgaliti ali uporabljati skupne 
objekte (bazene, garderobe, 
savne), včasih pa se celo po-
polnomaumaknejo iz družab-
nega življenja.

Dolga desetletja je veljalo pre-
pričanje, da je pri luskavici smi-
selno in potrebno le lokalno 
zdravljenje, to je zdravljenje 
s kremami in mazili, ali foto-
terapija, to je obsevanje z ul-
travijoličnimi žarki. Te metode 
zdravljenja res večinoma za-
doščajo pri blagih oblikah lu-
skavice in na voljo imamo šte-
vilne različne pripravke. Vemo 
pa tudi, da pri bolj razširjenih, 
trdovratnih ali zapletenih obli-
kah luskavice samo uporaba 
krem ni dovolj in da je po-
trebno sistemsko zdravljenje. 

Huda luskavica z obsežno prizadetostjo kože

Pustulozna luskavica stopala

Značilen luskavičniplak na komolcu

Če je prizadetih več kot 10 % 
površine kože – ena bolnikova 
dlan predstavlja približno 1 % 
telesne površine – ali pri neka-
terih drugih oblikah luskavice, 
tudi če je prizadeta manjša 
površina, vedno razmišljamo 
o sistemskem zdravljenju. 

Dermatologi imamo danes na 
voljo več različnih učinkovitih 
in varnih zdravil, s katerimi 
lahko obvladamo ali močno 
olajšamo skoraj vse oblike 
luskavice. Običajno najprej 
poskusimo z zdravljenjem s 
tabletami, ki vsebujejo eno od 
treh zdravilnih učinkovin: me-
totreksat, ciklosporin ali acitre-
tin. Vsako od teh zdravil ima 
tudi svoj profil neželenih učin-
kov, vendar  gre za zdravila, ki 
jih v medicini uporabljamo že 
dolgo in jih tudi dobro pozna-
mo, imamo odlično izdelano 
shemo spremljanja varnosti 
zdravljenja, ki vključuje redne 
laboratorijske preiskave krvi. 
Če z običajnimi sistemskimi 
zdravili (metotreksatom, ci-
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klosporinom ali acitretinom) 
in fototerapijo luskavice ne 
obvladamo, tudi v Sloveniji že 
več kot 5 let obstaja možnost 
zdravljenja z biološkimi zdravi-
li. Biološka zdravila so izjemno 
učinkovite beljakovinske mo-
lekule, pridobljene s pomočjo 
zahtevnih tehnoloških po-

stopkov, ki jih bolniki prejema-
jo v obliki injekcij v razmikih 
od enega do dvanajst tednov. 
Ob upoštevanju predpisa-
nih previdnostnih ukrepov je 
zdravljenje z biološkimi zdravi-
li, kot ga vidimo v praksi, zelo 
učinkovito in varno.
V Sloveniji so na voljo praktič-

no vse oblike zdravljenja lu-
skavice, kot jih poznajo drugje 
po svetu, in dostopne so vsem 
bolnikom, ki jih potrebujejo. 
Dogodki, kot je Svetovni dan 
luskavice, nam lahko poma-
gajo dodatno informirati tiste 
bolnike, ki bi morda potrebo-
vali učinkovitejše zdravljenje, 

pa ne vedo, da obstaja, in pa 
splošno javnost, ki bi morala 
poznati to pogosto bolezen in 
jo sprejemati z razumevanjem.

Vesna TlakerŽunter, dr. med., 

zdravnica specialistka dermatovene-

rologije, Dermatovenerološka klinika, 

Univerzitetni klinični center Ljubljana

šolski 
kotiček

Na Pikinem festivalu

Zjutraj  smo se dobili v učilnici petega razreda. Reditelji so odšli 
po malico. Za malico sta bila mesni burek in čaj.  Ko smo se na-
jedli, smo se obuli in odšli na avtobus, s katerim smo se odpeljali 
do Kulturnega doma Velenje. Najprej smo si ogledali musical 
ALADIN IN   JASMINA. V predstavi je igral tudi Alen Završan, 
bratov  prijatelj.  Predstava mi je bila zelo všeč.
Sledil je obisk Pike Nogavičke. Razdelili smo se v štiri skupine.  
Vsak je naredil nekaj  izdelkov. Čas je hitro minil in morali smo 
oditi.  Poslovili smo se od Pike  Nogavičke in odšli na avtobus  
ter nazaj na Dobrno. 

Timeja Čerenak, 5. razred

Učenci OŠ Dobrna so tudi letos obiskali Pikin festival

Tudi mi smo ličkali
V sredo, 19. 9. 2012, smo imeli naravoslovni dan. Odšli smo na 
kmetijo Krulec, kjer smo pomagali pri jesenskih opravilih, in si-
cer pri ličkanju koruze. Ko smo prispeli na kmetijo, nam je ga. 
Silva pokazala, kako je potrebno pravilno ličkati. Koruze je bilo 
zelo veliko in začeli smo z delom. Bilo je zabavno. Lahko smo se 
pogovarjali. Dekleta so tudi pela. Nekateri smo smeli oličkano 
koruzo vezati. Naredili smo kar veliko, čeprav je učiteljica rekla, 
da so nekateri preveč govorili in predolgo počivali. Ko smo kon-
čali, so nas pri Krulčevih pogostili z dobrimi sendviči in sokom 
ter okusnim jabolčnim zavitkom. 

Špela Novak, 5. razred

Mentorica: Irena D. Smrečnik

Jesenski čas smo popestrili s kmečkimi opravili: Učenci 5. razredu so ličkali na 
kmetiji Krulec
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Tradicionalna ekskurzija učencev OŠ Dobrna na Dunaj

Ekskurzija na Dunaj
V soboto, 29. 9. 2012, smo se učenci izbirnih predmetov udeležili 
ekskurzije na Dunaj. V avtobusu  je bilo kar 46 učencev. Spre-
mljale so nas štiri spremljevalke, vodička in pa dva šoferja.
Na parkirišču na Dobrni smo se zbrali zelo zgodaj, saj smo se že 
ob petih podali na pot. Peljali smo se po avtocesti do Maribo-
ra in naprej do Šentilja, kjer smo prestopili mejo.  Na avstrijski 
strani smo se ustavili na počivališču Landzeit, kjer smo srečali 
vesele Prekmurce. In že pri prvem postanku smo spoznali, da 
so cene precej višje kot pri nas. Pot nas je vodila naprej, mimo 
Gradca. Občudovali smo ogromne zgradbe, spremljali napise in 
poslušali predstavitve naših sošolcev.
Ob prihodu na Dunaj smo lahko opazili ogromne in veličastne 
stavbe, večpasovne ceste in gost promet. Ustavili smo se pred 
veličastnim dvorcem Schonbrunn, za katerim je ogromen in ne-
verjetno lep park. Pred vodnjakom smo se fotografirali, nato pa 
smo od vodičke prejeli vodnike po živalskem vrtu ter navodila 
za obnašanje v njem. Sledil je samostojni ogled živalskega vrta, 
ki je znan po urejenosti, posebej oblikovanih krošnjah dreves, 
pingvinih, pandah, tropskem vrtu   idr.  
Po ogledu smo se zbrali in se odpravili na avtobus, s katerim so 
opravili krožno vožnjo okoli mestnega jedra. Za boljše razume-
vanje smo prejeli karte mesta. Kar iz avtobusa smo si ogledali 

parlament, znamenita dvojčka, kip Marije Terezije, ki je v obnovi, 
ter veliko drugih veličastnih zgradb. Zatem smo se odpravili na 
kratek sprehod po Koroški ulici, si v prostem času kupili kaj za 
pod zob, si ogledali cerkev sv. Štefana, se prebijali skozi gnečo, 
opazovali kočije, rikše, kipce …
Ob koncu pa smo se podali na 252 m visok stolp Donauturm. 
Z dvigalom smo se povzpeli na 170 m višine, od koder je bil 
prečudovit razgled. Šele sedaj smo spoznali, kako velik je Dunaj. 
Po stopnicah smo se lahko povzpeli še 10 m višje, kjer je vrtljiva 
restavracija, še višje pa WC.  Bilo je fantastično.
Sledil je povratek domov ,  da pa je vožnja hitreje minila,  smo 
tudi zapeli.
Imel sem se lepo, saj je to bil zelo zanimiv in poučen dan.

Blaž Sluga, 9. razred

Evropska vas
V četrtek, 4. 10. 2012, je na naši šoli potekal kulturni dan Evrop-
ska vas. 
Učenci 6. razreda so izdelovali zaščitni znak Olimpijskih iger Lon-
don 1012. Izrezovali so velike kroge ter jih prelepili s papirjem.
Učenci 7. razreda smo izdelovali spominke iz Londona. 
Učenke 8. razreda so plesale na moderno angleško glasbo, na 
katero bodo plesale tudi na zaključni prireditvi. Učenci 8. razre-
da pa so iz kartonastih škatel izdelovali Big Ben. Izdelovale so 
tudi zastavice.
Devetošolci so izdelovali slavni dvižni most TowerBridge, deve-
tošolke pa telefonske govorilnice. 
Londonski zaščitni znak, rdeči avtobus, pa so izdelovali pred-
stavniki skupnosti učencev.
Dan je bil zelo ustvarjalen in zabaven.

Dominika Stropnik (7. razred), Polona Božnik (8. razred), 

Hana Brecl in Anita Gerl (9. razred)

Kulturni dan
V sredo, 10. 10. 2012, smo  učenci od 6.  do 9. razreda imeli kul-
turni dan. Odšli smo v gledališče. Ob 8.20  smo se zbrali  v svojih 
matičnih učilnicah, kjer smo se pogovarjali o bontonu v gledali-
šču, pojedli malico in se ob 9.10 odpravili na avtobus. 
V SLG Celje smo si ogledali predstavo z naslovom Skrivnosti. 
Gledališka predstava je bila zelo zanimiva in tudi zabavna. 
Všeč so nam bile tudi velike maske, ki so jih nosili nastopajoči. 
Tik pred koncem predstave so nam v sklopu igre pokazali, kako 
so igralcem za pomičnim odrom pomagali rekviziterji. Ko smo 
se vrnili v šolo, smo reševali delovne liste v povezavi s predsta-
vo.

Maja Višnjar, 7. razred
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Naravoslovni dan
2. 10. smo imeli naravoslovni dan.  Odšli  smo v Ljubljano. Osmo-
šolci smo si najprej ogledali znamenitosti Ljubljane. Ko je zače-
lo deževati, smo se napotili proti Hiši eksperimentov, kjer smo 
lahko opazovali ali pa delali razne zabavne eksperimente, kot 
so npr. vodne kače, milni mehurčki, obarvani plameni, kako je 
voziti, če si pijan, ... Meni je bilo najbolj všeč skakanje v višino. Ko 
so se pridružili še devetošolci, smo poslušali razlago o mavrici 
(kako nastane, katere barve so v njej, kako iz barv ponovno na-
zaj dobiti mavrico ...). Nato smo se odpravili ogledat še nekatere 
dele Ljubljane, ki si jih prej zaradi dežja nismo mogli. Nekaj čez 
eno popoldan smo se odpravili nazaj proti Dobrni.

Ogled živalskega vrta v Ljubljani
V torek, 2. 10. 2012, smo se sedmošolci skupaj s šestošolci odpe-
ljali v Ljubljano. Nas, sedmošolce, je avtobus odložil pred vho-
dom v živalski vrt, šestošolci pa so nadaljevali pot proti botanič-
nemu vrtu.  
V živalskem vrtu smo si najprej pogledali hranjenje medveda, ju-
tranjo higieno slona, nato pa je sledilo spoznavanje kraljevskega 
pitona in kuščarja. Oba smo lahko pobožali. Kuščarja smo lahko 
prijeli v roke, kraljevskega pitona pa nam je vodička dala tudi 
okrog vratu. Ob enajstih smo kljub dežju spremljali hranjenje 
morskega leva, nato pa smo se  razdelili po skupinah in si samo-
stojno ogledali živalski vrt, pri tem pa reševali učne liste, ki smo 
jih dobili pri pouku naravoslovja. 
Na našo žalost nismo videli, kako je kača pohrustala miš, saj nam 
je zmanjkalo časa. Po ogledu smo počakali na avtobus in se sku-
paj s šestošolci vrnili nazaj na Dobrno. 

Nika Pinter, 7. razred

Učenci so v okviru naravoslovnega dneva obiskali tudi Živalski vrt Ljubljana

Kaktus, kava, mesojedke
2. oktobra smo se šestošolci odpravili v ljubljanski Botanični vrt. 
Ob prihodu smo prejeli učne liste, nato pa smo si ogledali nekaj 
rastlin, in sicer ginko, nagnoj, tiso … Po sprehodu po zunanjem 
delu vrta smo se preselili v rastlinjak. Tod smo si ogledali rastline, 
ki ne prenesejo mraza. Ogledali smo si kakavovec, nato pa tudi 
mesojedke, za katere smo izvedeli, da 'pojedo' le tri muhe na 
leto. Spoznavali smo tudi vetrocvetke ter se pogovarjali o leski, 
jelki, alpski masnici ipd.
Poiskali smo rastline, pri katerih ne  opazimo čašnih listov (npr. 
luk), ki so dvodomne (npr. ginko, papaja …), ki imajo oprijemalne 

V Hiši eksperimentov Ljubljana: navdušenje nad zanimivimi naravoslovnimi dogo-
divščinami

Petra Ramšak, 8. razred

korenine (npr. bršljan), ki imajo zračne korenine (npr. monstera) 
… Poimenovati smo morali rastlino, ki je drevo in je tudi živi fosil 
(npr. ginko), ki je praprot in je tudi vodna rastlina (npr. plavček), ki 
je strupena (npr. tisa, nagnoj, šmarnica in teloh), ki raste na barju 
(npr. rosika, muholovka), ki prihaja iz Amerike (npr. rudbekija) …
Spoznali smo tudi nastanek botaničnega vrta. Na koncu pa smo 
še z mikroskopom raziskovali semena in tako prepoznali tridel-
nega mrkača, poljsko ostrožnico, ozkolistno preobjedo, belo 
obloglavko in navadno sivo korenje.
Bilo je zelo zabavno in poučno.

Maja Felicijan, 6. razred 

ŠOLSKI KOTIČEK



št. 56 / 2012 47

Prvi športni dan
V sredo, 26. 9. 2012, smo imeli učenci 4. in 5. razreda prvi športni 
dan. Namenjen je bil atletiki, kraljici športa.
Na igrišču smo se razdelili v 3 skupine. Pomerili smo se v metu  
vorteksa,  skoku v daljino ter teku na 60 metrov.
Pri deklicah  je v 4. razredu dosegla najboljše rezultate Eva Ju-
stin , v 5. razredu pa Lana Pihler in Špela Novak.
Pri dečkih pa so na samem vrhu Nino Pihler iz 4. razreda in Žan 
Brecl  iz 5. razreda. Športni dan smo zaključili s tekom na 600 m. 
Absolutni zmagovalec je bil Primož Koštomaj iz 4. razreda. 

Lara Felicijan, 4. razred

Mentorica: Olga Vaukner

Zeleni  dan
V četrtek, 4. 10. 2012, smo imeli četrtošolci in petošolci naravo-
slovni dan. Pred šolo smo se zbrali ob 8.15 uri in se z avtobusom 
odpeljali v Celje.

V Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje – v živo o pomenu ločevanja 
odpadkov

V  Orodjarni Celje so se učenci 4. in 5. razreda seznanili z zanimivimi poklici in 
spoznali v živo, kaj je proizvodnja

Najprej smo si ogledali Regionalni center za ravnanje z odpadki 
(podjetje Simbio, d. o. o.). Vodnik nas je popeljal do sortirnice, 
kjer smo opazovali sortiranje papirja. Papir v stiskalnici stisnejo v 
balo. Podobno naredijo s plastiko, kjer ločijo zeleno plastiko od 
raznobarvne. Ogledali smo si še kompostarno, kamor pripeljejo 
biološke odpadke. Le-te odlagajo na kompost, ki ga zmeljejo v 
zemljo. Ogledali smo si tudi odlagališče preostanka odpadkov.
Po malici smo se z avtobusom odpeljali do orodjarne Emo Celje, 
kjer smo si ogledali proizvodnjo orodja za notranje in zunanje 
pločevinaste dele avtomobilov. Spoznali smo delo od načrtova-
nja do izdelave. 

Po ogledu smo se odpeljali proti Dobrni. Zeleni dan je bil zani-
miv in poučen.

Blaž Gerl, 4. razred

Mentorica: Olga Vuakner

Rastem s knjigo
Sedmošolci smo se v petek, 5. 10. 2012, zbrali pred šolo in po-
čakali na avtobus, ki nas je odpeljal proti Celju, in sicer na ogled 
Osrednje knjižnice Celje in muzeja Mesto pod mestom. 
Ko smo prišli v knjižnico, so nas prijazne knjižničarke pozdravile 
in nam predstavile Osrednjo knjižnico Celje. Sledilo je reševanje 
delovnih listov. Ker smo bili tako pridni, smo za nagrado dobili 
knjigo ZLATI ZOB. Ko smo pomalicali, smo odšli v muzej Mesto 
pod mestom. Tam smo si ogledali rimske ceste, kipce, spome-
nike, hiše, opeke ... Ko smo končali ogled pri Rimljanih, smo se 
odpravili v zgornje nadstropje, kjer smo se pogovarjali o Celjskih 
grofih. Zvedeli smo veliko novega in tudi to, kako so bili Celjski 
grofje razširjeni po celotni Sloveniji. Po končanem ogledu smo 
se odpravili nazaj proti Dobrni in v šoli nadaljevali s poukom po 
urniku.

Nika Pinter, 7. razred

Vrtek Krtek
V letošnjem šolskem letu se nam je porodilo nova ideja, da na 
šoli ustanovimo nov krožek v zvezi z ekološkim pridelovanjem 
hrane; EKO VRT.  Veliko zaslugo za to ima gospa ravnateljica. 
Ustanovili smo Vrtek krtek, ki poteka na razredni stopnji. Odziv 
otrok je bil zelo velik, saj se je prijavilo kar 33 učencev  in smo 
se morali  razdeliti v dve skupini. Začeli smo z urejanjem šolskih 
gredic in šolskega parka. Z jesensko nasaditvijo smo opremili 
šolska korita in grabili listje v parku. Pri tem smo pomagali go-
spodu hišniku. Otroci so vsa ta dela opravili z velikim veseljem.
V spomladanskem času pa imamo v načrtu, da si ustvarimo ze-
lenjavno gredico in upamo, da nam bo to uspelo z ekološke in 
finančne strani. Komaj čakamo na pomlad.

Mentorica: Silva Pintar
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Dneva 
dejavnosti v 
tednu otroka

Učenci prve triade so se  v sredo, 3. oktobra, odpravili na jesen-
ski pohod na Lembrški grad. Dan je bil lep in tudi pohodniki so 
bili zelo pridni. Na gradu Lemberg smo srečali tudi njegovega 
lastnika, g. Zidarja, ki nam je o samem gradu tudi nekaj povedal 
in opisal dela, ki se sedaj na njem izvajajo. 
Naslednji dan pa smo se odpravili s košaricami v šolski sadov-
njak, kjer smo jabolka pobirali. Nabrali smo kar nekaj vreč. Ta 

Pohod na Lembrški gradPobiranje jabolk je zanimivo

jabolka nam je gospod Golčer zmlel in stisnil. V šolski kuhinji pa 
nam je gospa Mateja ta jabolčni sok skuhala. S sokom smo se 
kar nekaj dni sladkali. 
Zato bi se v tem prispevku zahvalili obema, da smo lahko po-
stopek nastanka soka z njuno pomočjo izpeljali do konca. Še 
enkrat HVALA.

Razredničarka 1. razreda

Silva Pintar

Projekt Posadimo drevo
Spomladi se učenci in učitelji Osnovne šole Dobrna razveseli-
mo sončnih žarkov, ki nas privabijo na šolsko igrišče, kjer preži-
vimo čas do odhoda domov po končanem pouku. Tam z učenci 
izvajamo prostočasne dejavnosti, športne aktivnosti, sprostitve-
ne igre in še marsikaj zanimivega, da ta čas preživimo čim bolj 
kvalitetno. Edino kar nas pri tem moti in ovira, je ravno sonce, 
ki je pozno pomladi in zgodaj jeseni zelo močno. Pred njim se 
zaščitimo s pokrivali, sončnimi očali in kremami, najraje pa bi 
se umaknili v prijetno senco, ki bi nas najbolje skrila pred žarki.
Prav s tem namenom letos na šoli poteka projekt Posadimo dre-
vo, pri katerem sodelujejo učenci vseh razredov. Pri urah likovne 
vzgoje, likovnega krožka in v okviru drugih dejavnostih so pod 
vodstvom Deje Dudić, prof. lik. umet.,  izdelali različne likovne 
izdelke, ki smo jih postavili na ogled na stojnicah v šoli, kjer jih 
je bilo moč kupiti. Vsi smo si namreč prizadevali, da bi s prodajo 
izdelkov zbrali dovolj denarja za nakup dreves, ki bi jih posadili 
na šolskem igrišču. Tako smo na prvih in drugih govorilnih urah 
v tem šolskem letu, ki so potekale 11. oktobra in 8. novembra 
2012, postavili stojnici z izdelki na zgornjem in spodnjem ho-

dniku šole oziroma v avli. Tam so starši lahko občudovali raz-
glednice, čestitke, okrasne magnetke, knjižna kazala, svečnike, 
keramične posodice, vrečke iz blaga in slike. Skupni imenovalec 
vseh izdelkov so bila drevesa na tak ali drugačen način. Izdel-
kom smo postavili izklicno ceno, zelo veseli smo bili kakšne-
ga dodatnega evra, obenem pa smo zbirali tudi prostovoljne 
prispevke. Odziv staršev je bil zelo dober, saj so si z veseljem 
ogledali razstavljene umetnine in izvedeli kaj več o projektu. 
Ob koncu prodaje smo z navdušenjem ugotovili, da se nam je 
želja uresničila – zbrali smo dovolj denarja za nakup dreves. Ker 
je bila prodaja uspešna, predvsem pa nas je razveselil pozitiven 
odnos staršev, smo se odločili prodajno stojnico postaviti v avlo 
šole, kjer je bilo vsak dan v času pouka možno kupiti izdelke ali 
prispevati poljuben znesek denarja. Likovni izdelki bodo napro-
daj tudi na dobrodelnem koncertu, ki bo potekal 23. novembra 
2012. Medtem smo z zbranim denarjem že kupili 4 drevesa, ki 
smo jih posadili na šolskem igrišču. Najlepše se zahvaljujemo 
vsem, ki ste prispevali k pridobitvi in komaj čakamo, da se bomo 
spomladi lahko zatekli v njihovo senco.

Vodja projekta: Deja Dudić, prof.Prodaja izdelkov v okviru projekta Posadimo drevo

Projekt posadimo drevo: »rezultat« projekta
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pozornost namenili varnosti 
v prometu (hoja po pločniku, 
pravilno prečkanje ceste).
Lep sončen petek v septem-
bru pa je otroke 4. skupine po-
peljal v Celje, v City Center, kjer 
so se igrali v Legolandu. Pestra 
ponudba igrač je otroke tako 
prevzela, da so podaljšali igro 
kar za eno uro.
Tudi 5. skupina je precej časa 
preživela v naravi. Z otroki so 
prepoznavali kmetijske stroje, 
opazovali delo na polju, trav-
niku, se igrali skrivalnice na 
pokošenih travnikih (za bala-
mi),  iskali  sledi travniških živa-
li,  opazovali račke, jih hranili v 
ribniku, nabirali gobe, gozdne 
plodove, ličkali koruzo in telo-
vadili.
Odšli so tudi na dva krajša izle-
ta. Obiskali so Kačji grad in Sv. 
Miklavž.
V tednu od 17. 9. do 21. 9. je 
bil v Velenju Pikin festival. Tudi 
mi v vrtcu smo si ta teden pri-
čarali vzdušje Pike Nogavičke. 
V 1. skupini nas je ves teden 
spremljala glasba, rajanje, ples 
in likovne delavnice. Piko smo 
spoznali skozi izštevanko, pe-
smice o njej in seveda iz ilu-
stracij in slik v knjigah. Izdelali 
smo si Pikin medaljon, lepljen-

drobtinice iz vrtca
Kar dobro smo že zakorakali 
v novo šolsko leto. Vsi smo se 
uspešno navadili vrtčevskega 
življenja, ti ki smo se zopet vr-
nili in tudi tisti, ki so letos prvič 
prestopili naš prag. Septem-
ber je bil namenjen uvajanju 
novincev, ki so se morali na-
vaditi novega okolja, otrok in 
vzgojiteljic. Vsi smo želeli, da 
bi se naši novinci hitro navadili 
na vrtčevsko življenje, da bi se 
počutili varne in sprejete ter 
radi prihajali v vrtec brez de-
belih solzic.
Zato smo mesec september 
v celoti namenili uvajanju 
novincev v skupino, spozna-
vanju prostora in orientaciji 
v prostoru, navezovanju no-
vih prijateljstev, spoznavanju 
pravil v skupini, dnevni rutini, 
igri v stalnih igralnih kotičkih. 
Pripravili smo kotičke, kjer so 
otroci oblikovali iz plastelina 
in slanega testa, sestavljali raz-
lične konstruktorje, igrali se z 
odpadnim materialom, kuhali 
v kotičku Dom, ter skrbeli za 
dojenčke. Otrokom so bile na 
razpolago tudi knjige, ob ka-
terih smo se veliko pogovar-
jali. Peli smo pesmice, spoznali 
nekaj gibalno-prstnih iger in 
plesali ob glasbi z baloni. Naj-
mlajši otroci  smo se že odpra-
vili tudi na prve sprehode, kjer 
smo spoznavali bližnjo okolico 
vrtca. Dva malčka, ki sta le-
tos prvič v vrtcu in sta v naši 
skupini najmlajša, pa sta nas 
spremljala v vozičku. Starejši 
otroci so na sprehodih veliko 

Ustvarjalno barvita jesen v Vrtcu Dobrna
ko iz barvnega papirja, in lepili 
različne gumbe na blago. Na 
vrvico pa smo nizali različne 
oblike iz mosspene in kose 
slamic, kjer so nastale pisane 
ogrlice. Igrali smo se tudi s pli-
šastimi opicami.

Bil je zelo zabaven in zanimiv  
teden.
V 5. skupini so ustvarjali v Piki-
nih delavnicah ter spoznavali 
njeno življenje preko pravljic, 
se šemili v Pike Nogavičke in 
pirate, se naučili njeno pesmi-
co.

Jesen je že odločno začela tr-
kati na vrata. Prvi teden v ok-
tobru smo v vrtcu začeli s Te-
dnom otroka, ki je namenjen 
otroškim stiskam in radostim. 
Ves teden so potekale zanimi-
ve, radožive in prijateljske igre. 
V 1. skupini smo dali pred-
nost prijateljstvu, druženju in 
skupnim igram. Igrali smo se 
veliko družabnih iger, rajalnih 
iger, plesali v parih ter likov-
no ustvarjali. Vsako jutro smo 
po zajtrku prebrali zgodbi-
co, se pogovarjali ob sličicah, 
se igrali gibalno-prstne igre 
in družabne igre. Ob glasbi 
smo plesali v parih in z balo-
ni ter uživali v rajalnih igrah. 
S flomastri smo risali na bla-
go, izdelali si vsak svojo žogo 
ter ustvarjali z voščenkami. 
Na dan živali, 4. oktobra, smo 
brskali po knjigah o živalih in 
prebrali zgodbo o kužku. Živa-
li smo poimenovali, opisali ter 

jih gibalno in glasovno posne-
mali. Igrali smo se s plišastimi 
in plastičnimi živalmi. Peli smo 
pesmice ter se plesno vživljali 
v nekatere živali.
2. skupina je veliko pela že 
znane pesmi, rajala in se ple-
sno vživljala v glasbo. 

Naučili so se pesem: Po jurčke. 
Tako so poskrbeli za veliko ra-
dosti in malo stisk.
Starejše otroke pa je v Tednu 
otroka obiskal čarodej Andrej. 
Otroci so sodelovali pri čarov-
niških trikih. V 5. skupini so ta 
teden popestrili z bivanjem na 
prostem, z gibalnimi, rajalnimi 
igrami, praznovali so rojstne 
dni, odšli na daljše sprehode…

Jesen je res že tu in čas je, da 
izkoristimo še zadnje tople 
sončne žarke in v naš vrtec 
vnesemo nekaj barvitosti in 
vedrine, saj bodo dnevi ve-
dno krajši in hladnejši. Nekega 
lepega dne je s svojim priho-
dom prinesla veliko jesenskih 
plodov in nam prepevala pe-
smi. Ste že opazili, da je na-
rava odeta v barvito mavrico 
jeseni? Drevesa postopoma, a Teden Pike Nogavičke, igra z opicami 

(1. skupina)

Rajanje v krogu (2. skupina)
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zagotovo spreminjajo svojoze-
leno odejo v pisano jesensko 
pokrivalo. Narava je resnično 
božanska. V vrtcu smo jo vsak 
po svoje zaznavali, saj se ne-
nehno spreminja, mi pa smo 
veliki ljubitelji narave. Nekate-
ri smo se odločili, da si bomo 
malo jesenskega vzdušja pri-
čarali kar v igralnici.
V 1. in 2. skupino je jesen pri-
nesla obilo jesenskih plodov. 
Veliko pozornost smo name-
nili opazovanju narave, spo-
znavanju jesenskih plodov z 
vsemi čutili. Jesenske plodove 
smo opazovali, tipali, jih pre-
poznavali, poimenovali, jih 
klasificirali, sortirali, utrjevali 
jesenske barve,…

Spoznali smo kostanj, orehe, 
želod, storže, žir, buče, koru-
zo, repo in še druge. Otroci so 
bili zelo aktivni, domiselni in 
vztrajni v kotičku Dom, saj so 
prelagali, prenašali, presipava-
li, nosili, kotalili kostanj, orehe, 
storže in buče. Nabirali smo li-
stje, ga primerjali, ga obrisova-
li in barvali. Na podlago smo 
odtiskovali liste različnih barv 
in velikosti. Brali smo zgodbe 
in pravljice o jeseni in živalih. 
Ličkali in luščili smo koruzo v 
posodice ter trebili buče. Telo-

vadili smo z drevesnimi listi ter 
z bučami. Peli smo pesmi: Ko-
stanjček, Živali jeseni in druge.
V 1. skupini smo si pripravili še 
slano testo, kjer smo najprej 
spoznali sestavine, jih tipa-
li, okušali in gnetli. V to testo 
smo polagali jesenske plodo-
ve, nekaj testa pa smo obarvali 
na rjavo in nastali so čudoviti 
ježki. 

Obrisovali smo jesenske pri-
delke z voščenkami, ter jih po-
slikali s tempera barvami. 
2. skupina pa je še večjo po-
zornost namenila bučam, saj 
so jih primerjali po velikosti, 
barvi, obliki, jih kotalili, kotalili 
med ovirami, slikali s čopiči, ter 
izdelali lepljenko » buče«. 

Na šolskem igrišču so pihali 
vodne mehurčke. Tudi na noč 
čarovnic niso pozabili, brali so 
zgodbe o čarovnicah in se o 
tem pogovarjali.
Tudi v igralnico 3. skupine se 
je naselila jesen. Najprej so po-
drobneje spoznali bučo. Buče 
so kotalili, 
se z njimi igrali v kotičku dom 
in se razgibavali, se z njimi ma-
sirali, ter plesali. Buče so slikali 

s tempera barvami in čopičem 
ter jih tudi prenašali. Igrali so 
se z bučami in odpadno em-
balažo. Poslušali so pravljico 
Razbita buča, strokovni de-
lavki pa sta otrokom pripravili 
lutkovno predstavo.
Pokukali so, kaj se skriva v no-
tranjosti buče, jo trebili, spekli 
bučna semena in jih z velikim 
veseljem tudi pojedli. Iz jesen-
skih plodov so izdelovali ropo-
tuljice, prebrali so zgodbico 
Mala miška in veliko rdeče ja-
bolko, se naučili deklamacijo o 
jabolku in jih tudi odtiskovali. 

Obiskali so sadovnjak, kar je bil 
za njih že pravi izlet, otroci so z 
veseljem pobirali jabolka. 

Odpravili so se tudi proti Šte-

piharjevi kmetiji, kjer je doma 

prijatelj Teodor. G. Boštjan jim 

je pokazal, kako  jabolka zme-

ljejo in sprešajo. Izpod preše 

je pritekel sladek jabolčni sok. 

Kaj hitro so namočili svoje 

prstke v sok in ga poskusili. 

Pogovarjali so se  tudi o duho-
vih in čarovnicah ter imeli kar 
nekaj pestrih in ustvarjalnih 
dejavnosti. Prebrali so knjigi 
Hiša duhov ter Čarovnica Mica 
in severna zvezda ter izdelova-
li duhce iz blaga.
Obiskala jih je tudi čarovnica 
Mica, ki je priletela na svoji ča-
rovniški metli in s sabo pripe-
ljala prijatelja duhca Smukca. 
Čarovnica Mica je z njimi pela 
in plesala. 

V oktobru je barvita jesen tr-
kala tudi na vrata 4. skupine. 
Tako so bili v gozdu z gobar-
kogo. Vido in pripravili pravo 
gobarsko razstavo. 

Otroci so spoznali različne vr-

ste gob in si zapomnili, da je 

najbolj strupena zelena mu-

šnica. Nabrali so tudi kostanj 

in se z njim sladkali.Tetka jesen 

jih je obiskala na terasi pred 

igralnico, kjer so imeli jesenske 

Spoznavanje jesenskih plodov in igra z njimi 
(2. skupina) 

Oblikovanje ježkov iz slanega testa in 
semen (1. skupina)

Slikanje buč s tempera barvami 
(2. skupina)

Izdelovanje ropotuljic iz jesenskih 
plodov (3. skupina)

Pobiranje jabolk (3. skupina)

Obisk čarovnice Mice (3. skupina)

Nabiranje gob z go.  Vido (4. skupina)

DROBTINICE IZ VRTCA
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delavnice, se sladkali s sadjem 
in jabolčnikom. Pridružili so se 
tudi starši. 

Obiskali so Hermanov brlog v 
Celju (Muzej novejše zgodovi-
ne), ki je zanimiva hiša. Notri se 
dogajajo čarobne stvari: imajo 
ogromno torto, ki diši in lahko 
skozi njo otroci plazijo. Spo-
znali so tudi, kako praznujejo 
rojstne dni na Japonskem, se 
igrali »pravo« banko in barvali 
Hermana Lisjaka, ki je tu doma. 
Pa še nekaj. Prijazna družina 
Špegelj iz Vinske Gorice jih je 
povabila na njihovo kmetijo. 
Otroci so spoznali »čunko«, 
ki smrči, božali mehke zajčke, 
oponašali hudega petelina in 
se slikali zraven teličk. Ampak 
na koncu je bila na mizi doma-
ča potica in domač jabolčnik. 
Skratka, bilo je kratko in sladko. 
Veste, tako jim je bilo všeč, da 
pridejo spomladi spet. 

K resnično barviti, pisani in 
vedri jeseni lahko veliko pri-
pomoremo tudi sami. Tako so 
storili tudi otroci 5. skupine, saj 
so si pripravili jesenske delav-
nice. So tudi ljubitelji narave 
in so izkoristili vsak najmanjši 
sončni žarek za kakšen spre-
hod ali izlet. Odšli so v gozd in 
nabirali gozdne plodove, nabi-
rali in zbirali so tudi poljščine in 
oblikovali iz naravnih materia-
lov. Seznanili so se z jesenski-
mi pesmicami in pravljicami. 

Spoznali so jabolko, ki je po-
membno za zdravje, njegovo 
uporabo, rastišče, dele jablane, 
pomen za človeka oz. okolje. 
Obiskali so Štepiharjeve, kjer so 
ličkali koruzo, jo vezali in obesili 
ter zraven prepevali. Pogledali 
so si tudi, katere domače živali 
imajo v hlevu in vso potrebno 
mehanizacijo. Pobirali so jabol-
ka v  šolskem sadovnjaku ter 
jih prešali pri Golčerjevih. Med 
pobiranjem jabolk so utrjevali 
pesmico o jabolku ter primer-
jali drevesa po višini in debe-
lini debel. Napolnili so kar štiri 
zaboje, se posladkali s sadnim 
čajem in se igrali. Hišnik Primož 
je jabolka peljal v vrtec, kjer so 
jih nekaj pojedli za malico in  
posušili, ostala jabolka pa je 

Primož odpeljal h Golčerjevim. 
Gospod Franci jih je nato vsul 
v mlin za sadje in zmlel. Zmle-
ta jabolka pa so nato stisnili v 
preši. Ko je pritekel sok, so ga  
takoj poskusili. Mmmm…kako 
je bil dober. 

Pri Golčerjevih so si ogledali še 
domače živali v hlevu, nato pa 
se polni vtisov  poslovili. Ob 
zvokih Kekčeve pesmi so se vr-
nili v vrtec. V naslednjih dneh 
so se v vrtcu vsi skupaj sladkali 
z domačim jabolčnim sokom, 
ki so ga sami pridelali. Zanimiv 
je bil tudi obisk Hermanovega 
brloga z delavnico, kjer so obli-
kovali lutke – fantiče in dekliče 
iz naravnega materiala, se se-
znanili s praznovanjem rojstnih 
dni v preteklosti, v času naših 
prababic, in jih primerjali z da-
našnjim ter s praznovanjem na 
Japonskem (njihovimi igrami, 
pozdravi…)

Tudi na mesec požarne varno-

sti nismo pozabili. Otrokom 4. 

skupine je gasilec Štefan razka-

zal novo gasilsko cisterno in vsi 

so sedeli v gasilskih avtomobi-

lih ter bili pravi pravcati gasilci.

Tudi 5. skupina se je dogovorila 

za srečanje z gasilci PGD Dobr-

na in se seznanila z njihovim 

delom, z osebno in skupno 

opremo in vožnjo z gasilskim 
avtomobilom…

V naš vrtec pa so prileteli tudi 

netopirji. Obiskali so vse igral-

nice, pri mlajših otrocih so se 

zadržali malo manj časa, pri 

starejših pa nekoliko več.

V 1. in 2. skupini smo  odkrivali 

in spoznavali netopirje v različ-

nih knjigah ter  brali zgodbice 

o njih. Ob glasbi smo se plesno 

in gibalno vživljali v netopirje. 

Poslušali smo tudi pesmico o 

njih ter si izdelali lepljenko iz 

časopisnega papirja, kjer je na-

stal netopir.

5. skupino je obiskal predstav-

nik Društva ljubiteljev netopir-

jev. Pokazal jim je netopirja, 

prinesel netopirnico, katero so 

kasneje postavili skupaj s hišni-

kom Primožem. Namenili so 

jim kar nekaj časa, pogovarjali 

so se  o značilnostih netopirjev, 

brali  knjige in se naučili pesmi-

co o njih. Opazovali bodo, če si 

bodo našli svoj dom v netopir-

nici, ki stoji v šolskem parku. 

Le-tu jih bodo sistematično 

opazovali ter beležili število 

osebkov v novem domu (pro-

jekt skupine).

Jesenske delavnice s starši (4. skupina)

Obisk kmetije Špegelj, sladkanje z dobrotami 
(4. skupina)

Stiskanje jabolk pri Golčerjevih 
(5. skupina)

Na obisku v Hermanovem brlogu 
(5. skupina)

Srečanje z gasilci PGD Dobrna (5. skupina)
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Celoten vrtec sodeluje tudi v 

dobrodelni srčni akciji Pezovo 

obdarjanje. Otrokom smo pre-

brali zgodbico o kresnički Steli 

in se pogovarjali o otrocih, ki 

praznikov ne bodo preživeli 

doma. Vsi smo se strinjali, da 

bi jim polepšali te praznične 

dni, in se odločili, da bomo iz-

delovali Objemčke. Objemčki 

so lutke iz blaga, vseh možnih 

oblik in barv. Namenjeni so 

otrokom v slovenskih bolnišni-

cah in drugih zdravstvenih ter 

socialnih ustanovah. Naši Ob-

jemčki bodo zelo razveselili te 

otroke in jim pričarali nasmeh 

in dobro voljo na obrazke. 1 in 

2. skupina je prosila starše, da 

doma izdelajo Objemčke, ter 

jih prinesejo v vrtec, kjer jih 

bomo poslali naprej, 3. Skupi-

na pa se je odločila, da izdela 

sovice in starše prosila za raz-

lični material, kjer so jih izdelali 

v vrtcu s pomočjo otrok. Na 

pomoč pri šivanju so priskoči-

le tudi mamice in babice. Tako 

bodo v decembrskih praznikih 

naši Objemčki razveselili nove 

prijatelje. Staršem pa se iskre-

no zahvaljujemo za njihovo 

pomoč in jih še vabimo k so-

delovanju.

V tem času smo v vseh skupi-

nah praznovali kar nekaj roj-

stnih dni. Rojstni dan je za vsa-

kega otroka nekaj posebnega. 

V vrtcu namenjamo veliko po-

zornosti zdravi prehrani in pri-

dobivanju navad raznolikega 

prehranjevanja, zato smo tudi 

praznovanje rojstnih dni letos 

obogatili predvsem na vse-

binskem področju, saj pomen 

praznovanja ni v hrani in pija-

či, pač pa predvsem v tem, da 

se ta dan posvetimo otroku, ki 

praznuje. Takrat upoštevamo 

njegove želje, da občuti, kako 

pomemben član naše skupno-

sti je, zato je tisti dan v sredi-

šču pozornosti. Otrok tisti dan 

upihne svečke na torti, izreče-

mo mu voščilo, dobi darilo, ve-

liko je petja, rajanja in veselja. 

Vsaka skupina si praznovanje 

priredi malo po svoje, glede na 

starost in interes otrok.

Od 24. oktobra 5. skupina do-

muje v velikem, lepem, sve-

tlem in toplem prostoru nek-

danjega 4. razreda OŠ Dobrna. 

Vsi smo zelo veseli, saj se je 

rešila naša prostorska stiska in 

nam je omogočeno prijetno 

bivanje v vrtcu brez nepo-

trebnega čakanja na WC-ju oz. 

skupni uporabi le-tega. Upora-

bljamo tudi jedilnico in se že 

navajamo na nove prostore v 

DROBTINICE IZ VRTCA

Praznovanje rojstnega dne (1. skupina)

osnovni šoli… Lepo vabljeni 

v naš nov igralni prostor! Prav 

tako so že otroci v 5. skupini 

pričeli s pripovedovanjem za 

bralno značko ob slikanici.

Pridno deluje tudi pevski zbor, 

vključeni  so otroci 4. in 5. sku-

pine, pod vodstvom Mateje 

Golčer.

Začel je delovati tudi planinski 

krožek, ki ga sestavlja 15 pet-

letnih otrok. Spoznavali bodo 

bližnjo in daljno okolico vrtca, 

saj imajo planiranih šest izle-

tov.

V petek, 16.11, smo imeli v vrt-

cu tradicionalni slovenski zaj-

trk. Zajtrkovali smo maslo in 

med na svežem kruhu ter pili 

mleko. Obiskali nas je ga. Lidija 

Senič iz Čebelarskega društva 

Dobrna, g. župan Martin Bre-

cl, pri zajtrku pa sta se pridru-

žili še ravnateljica, ga. Darinka 

Stagoj,in pomočnica ravnate-

ljice, ga. Ksenija Ulaga.

Decembra bomo v vrtcu pri-

čarali čarobne praznične dni. 

Seznanili se bomo z otroškim 

ljudskim izročilom, spoznavali 

praznike in praznične navade. 

Otrokom bomo omogočili, 

da bodo doživljali ugodje in 

izražali veselje ob druženju, 

pričakovanju, okraševanju, 

ustvarjanju… Zadišalo bo tudi 

po prazničnih piškotih, saj jih 

bomo pekli skupaj z otroki. 

Pripravili si bomo čajanko, kjer 

se bomo posladkali z našimi 

piškoti, dobrim čajem in ra-

janjem. Manjkalo ne bo tudi 

glasbeno-plesnih in pravljič-

no-lutkovnih dni ob prižganih 

svečkah.

4. skupina pa bo pripravila 

tudi Miklavžev sejem, kjer se 

bodo srečali z drugimi otroki 

in starši.V želji, da bi otroci kar 

najlepše doživeli praznično 

decembrsko vzdušje,  bomo 

vzgojiteljice 1., 2. in 3.  skupine  

otrokom zaigrale lutkovno igri-

co.  Otroke 4. in 5. skupine pa 

bo obiskal dedek Mraz, če bo 

le takrat dovolj snega.

Vsi bomo sodelovali na Bo-

žičnem sejmu. Predstavili se 

bomo z vizitkami, izdelki in 

toplimi napitki. Pevski zbor bo 

sodeloval tudi na prireditvi Pri-

žgimo si lučke.

Naj bodo praznični decembr-

ski dnevi res lepi, polni topli-

ne, radosti, sreče in razume-

vanja. Bodimo prijazni, strpni 

in poslušajmo drug drugega. 

Podarjajmo prijazne besede 

in nasmehe ter izžarevajmo 

dobro voljo in veliko pozitiv-

ne energije. Včasih že prijazen 

pozdrav naredi dan lepši. Pre-

živimo praznične decembrske 

dni v krogu svojih najdražjih, v 

krogu svoje družine. Srečno!

Urška Mastnak in Katja Švent, 

Vrtec Dobrna
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smo zbrali za 660 kg odpadne opreme, v projektu Moja reka 
si smo sodelovali pri ozaveščanju pomena slovenskih rek. Naš 
zeliščni vrt ima dolgoletno tradicijo. Vključili smo ga v projekt 
šolskih vrtilnic. Projekt Dan druženja treh generacij smo vključili 
v Dan odprtih vrat, ki ga organiziramo vsako leto. Letos so se 
obiskovalci v 3 dneh seznanili tudi z našimi ekološkimi projekti. 
V številnih projektih, ki smo jih uspešno zaključili, so sodelovali 
uporabniki in zaposleni CUDV Dobrna. Njihov trud se zrcali v 
letošnji prvi Zeleni zastavi, ki plapola na našem dvorišču.
Okoljsko vzgojo in okoljevarstveno delovanje smo prenesli iz 
učilnic v naše prelepo okolje, ki nas obdaja. Tudi v prihodnje se 
bomo trudili in s svojim delom, z zgledom ter s pripravljenostjo 
za učenje in spoznavanje okolja prispevali svoj del k skupnemu 
gibanju Ekošole.

Eko koordinator,

Simon Krajnc

utrinki iz 
CUDVPrejeli smo Zeleno zastavo

Eko šola CUDV Dobrna je uspešno triletno obdobje zaključila s 
slavnostnim prejemom Zelene zastave na Brdu pri Kranju. Za-
posleni in uporabniki CUDV Dobrna  smo skozi projekte aktivno 
sodelovali pri soustvarjanju skupnega duha vseh Eko šol Slove-
nije, katerega glavni moto je skrb za okolje. 
Z aktivnim sodelovanjem pri projektih smo delovali tudi v lo-
kalni skupnosti in širše. V tem obdobju smo postavili ekološki 
otok za ločeno zbiranje odpadkov, namestili smo priročne kon-
tejnerje, ki smo jih izdelali iz odpadnih transportnih posod in so 
namenjene zbiranju odpadnih baterij, napisali in uglasbili smo 
Eko himno Centra, vsako leto smo organizirali čistilne akcije, so-
delovali smo na likovnih natečajih in ustvarjali likovne izdelke 
iz odpadnih materialov, organizirali smo akcijo zbiranja odpa-
dnih tonerjev in kartuš. V akciji zbiranja odpadne elektronike 

Otvoritev senika v okviru projekta terapija s pomočjo konja na 
prireditvi Živahna jesen v CUDV Dobrna

Glede na razvojno usmeritev 
CUDV Dobrna, ki raste v cen-
ter regijskega in nacionalnega 
pomena s široko in celostno 
ponudbo storitev, programov 
in možnostmi izbire, želimo 
razširiti ponudbo programov, 

ki bi ustrezali potrebam tudi 
najtežje motenim in invali-
dnim uporabnikom. Med temi 
imajo prednost programi, ki 
blažijo motnje, ohranjajo spo-
sobnosti in spodbujajo razvoj 
ter dobro počutje uporabni-

kov. Trendi kažejo, da število 
uporabnikov za vključitev v 
CUDV Dobrna z leti narašča. 
Poleg števila uporabnikov pa 
se povečuje tudi zahtevnost 
vključenih uporabnikov, saj 
večino spremljajo dodatne 

motnje, bolezni in okvare. Po-
trebe in zahtevnost uporabni-
kov se spreminjajo in poveču-
jejo tudi z njihovim staranjem. 
ki pogosto prinaša dodatne 
motnje in okvare. Utemeljuje-
mo, da uporabniki z motnjo v 
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duševnem razvoju potrebuje-
jo kontinuirano medicinsko re-
habilitacijo z elementi prilago-
jene terapevtske rekreacije, da 
bi ohranili oz. izboljšali osnov-
ne sposobnosti in funkcije.

Prav zato smo v CUDV Dobrna 
začeli z načrtovanjem projekta 
terapije s pomočjo konja, s ka-
tero bi obogatili vsebine dela 
z otroki, mladostniki in odra-
slimi z motnjo v duševnem 
razvoju. Ena od preizkušenih 
oblik in načinov dela, ki se lah-
ko izvaja v skupinah in indivi-
dualno, je terapija s pomočjo 
konja, ki ga želimo uvesti v 
Centru kot dodatni redni pro-
gram za čim večje število upo-
rabnikov glede na njihove po-

trebe in interese. Za izvajanje 
programa terapije  s pomočjo 
konja je center izbral ustrezno 
lokacijo za ustrezno in potreb-
no infrastrukturo ter oblikoval 
projektni tim za izvajanje tera-
pij s pomočjo konja. V okviru 
omenjenega projekta smo 
na »Živahni jeseni«, v petek, 
5. oktobra 2012, širši javnosti 
predstavili pridobljene novo-
sti: senik, ograja za izpust in 
ograja za manežo. Vse to smo 
zgradili in postavili s pomočjo 
ljudi dobre volje-donatorjev, 
članov Rotaryact kluba Celje, 
Lions kluba Slovenske Konjice 
ter gospoda mag. Ivana Rob-
nika, ki so nam s svojim entuzi-
azmom, optimizmom ter po-
žrtvovalnostjo pomagali, da 

smo skupaj z zbranimi doni-
ranimi sredstvi uspeli opraviti 
prve pomembne korake na 
poti k skupnemu cilju. Na tem 
mestu bi se rad iskreno zahva-
lil vsem omenjenim donator-
jem za sodelovanje in njihovo 
naklonjenost tovrstnim de-

javnostim za osebe s poseb-
nimi potrebami. Dogodka se 
je udeležil tudi častni gost, g. 
Martin Brecl, župan Občine 
Dobrna in s svojim obiskom 
počastil in nagovoril udele-
žence priredtive.

Pripravil: mag. Tine Kovačič, vodja 

projekta

Uvajanje cartifikata kakovosti v CUDV Dobrna

E-Qalin/B (Europeanquality-improvinglearning) je vseevropski 
model upravljanja s kakovostjo v varstveno delovnih centrih in 
socialno varstvenih zavodih za usposabljanje. Razvoj modela je 
v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. 

Model E-Qalin je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sode-
lovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, direktorji in drugi 
vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, 
ustanovitelji zavodov, izobraževalne ustanove in uporabniki. 
Sodelovale so organizacije iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, 
Nizozemske, Luksemburga in Češke. Aktivni partner v Sloveniji 
je FirisImperl&Co. d.n.o., za projekt je odgovoren mag. Franci 
Imperl, direktor.  
Za E-Qalin je značilna operativna naravnanost, ki zajema vse hi-
erarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje 
zaposlenih, uporabnic in uporabnikov ter staršev ... 
Predvideni učinki upravljanja kakovosti so predvsem boljša 
kakovost storitev za uporabnike, večja motiviranost in zado-

voljstvo zaposlenih, pomoč vodstvu ter zaposlenim pri zago-
tavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev. Ustanova po 
uspešno opravljeni zunanji presoji (po treh letih) pridobi certi-
fikat kakovosti, ki kaže primerljivost s sorodnimi ustanovami v 
evropskem prostoru.   

UTRINKI IZ CUDV
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V mesecu oktobru smo v Centru za usposabljanje, delo in var-
stvo Dobrna pričeli z uvajanjem modela kakovosti E-Qalin. V ta 
namen smo v okviru prireditve Živahna jesen slavnostno ob-
javili pričetek aktivnosti, ki so se je poleg uporabnikov, njiho-
vih staršev in zaposlenih udeležili tudi župan Občine Dobrna, 
gospod Martin Brecl, donatorji in prijatelji iz sorodnih ustanov. 

Žal se prireditve zaradi drugih 
neodložljivih obveznosti niso 
mogli udeležiti predstavniki Mi-
nistrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve RS ter mag. Franci 
Imper, direktor Firis-a. 
Tekom leta se je za delovanje 
po modelu E-Qalin usposobilo 
pet moderatorjev in pet pro-
cesnih vodij. Le-ti so ključnega 
pomena za delovanje petih sa-
moocenjevalnih skupin, ki so 
pričele delovati z oktobrom. 
Vsaka skupina je sestavljena iz osmih članov, vključeni so upo-
rabniki in zaposleni z vseh področij delovanja Centra. Člani sku-
pin ocenjujejo strukture, procese in rezultate, ki so pomembni 
za izboljšanje kakovosti življenja uporabnic in uporabnikov. 

Zapisali: 

Vesna Dolar,vodja kakovosti

Mateja Čerenak, procesna vodja

Pridobitve v CUDV med »indijanskim poletjem«

5. oktobra smo v Centru, ob kulturnem programu in delavnicah 
na temo Živahna jesen, širši javnosti predstavili, kaj se je pri nas 
dogajalo med počitnicami. V času, ko naj bi počivali in se hladili 
v hladni senci, se je pri nas dogajalo…

Zaključila so se dela z adaptacijo prostorov v delu neizkorišče-
nega podstrešja. S septembrom smo 8 uporabnikov ,starih nad 
26 let in odhajajo na delo v varstveno delovni center  v Vojniku, 
preselili v novo bivalno enoto. 

Zakaj ne bi bili boljši tudi za uporabnike in njihove svojce, če 
se že trudimo biti prijazni do zaposlenih skozi projekt Družini 
prijazno podjetje? 
Začeli bomo s projektom E-qalin. Današnji dan je priložnost za 
uvodno slovesnost ob začetku projekta. Poskušali bomo prido-
biti certifikat kakovosti storitev v socialnem varstvu, to je vsee-
vropski standard kakovosti. Pri tem sodelujejo zaposleni, upo-
rabniki in starši.
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Pomembna novost je senik, ki je zrastel na robu zemljišča ob 
telovadnici. Potrebujemo ga, saj bomo v pomladnih mesecih 
prav gotovo začeli s hipoterapijo na domači lokaciji.Vanjo bi se 
lahko zaradi tega vključevalo večje število uporabnikov, saj se 
trenutno vozimo z uporabniki v KK Škofja vas. Izgradnjo senika 
in ograjo za spust konja so nam omogočili donatorji Lions klub 
Slovenske Konjice, Rotaryact Celje in gospod Ivan Robnik. Zunanje površine, namenjene igri in sprostitvi uporabnikov, 

smo obogatili s senzornim vrtom, ki daje nešteto možnosti 
vzpodbujanju razvoja vseh čutil. Tu lahko vonjamo različne ra-
stline, jih otipamo, trgamo, se igramo, hodimo po različnih ma-
terialih, poslušamo zvoke iz narave in mobile…

V kotanji pa je bilo ravno dovolj prostora za velik indijanski šo-
tor. Med poletjem smo pričeli s poslikavo platna,  pekli smo si 
večerjo v njem, preskusili smo se že v idijanskem vikendu, ko 
smo v šotoru tudi spali. Ob njem ali v njem so se igrali tudi drugi 
priložnostni obiskovalci. Pričakujemo pa, da ga bodo  uporabili 
tudi zaposleni za svoje sestanke.

Bojana Lipičnik

Udeležba ekipe CUDV Dobrna na EU projektu »telo in duša« za ljudi 
z motnjo v duševnem razvoju v Berlinu 2012
Kjer je volja, tam je tudi pot, 
pravijo. Ko smo določili čla-
ne ekipe  in  se mi je uspelo 
prebiti skozi obsežen admini-
strativni del EU projektne do-
kumentacije, smo izvedli ne-
kaj delavnic kot predpripravo 
na Berlin. Po nekaj PowerPoint 
predstavitvah Nemčije, Berlina 
in njegovih znamenitosti, zna-
čilnosti, običajev, kulture ter 
spoznavanja osnov nemščine 
smo uporabniki Sabina, Ina, 

Janez, Albin, Tine ter spremlje-
valci Lidija, Denis in Tine doča-
kali deževen odhodna četrtek, 
6.9.2012, ob 2.30 uri zjutraj. Lilo 
je kot iz škafa, pred nami pa je 
bilo več kot 1000 km spolzkih 
cest. Pot smo si razdelili na tri 
dele; ker pa imajo dame pred-
nost, je kolegica Lidija prevze-
la volan kombija in že smo od-
drveli proti slovensko avstrijski 
meji. Po prvem postanku po 
približno slabih 3 urah vožnje, 
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sem za 500 km vožnje volan 
prevzel jaz, nato pa za dobrih 
300 km kolega Denis, ki nas je 
brezhibno dostavil pred našo 
končno destinacijo - hotel 
Grenzfall v Berlinu. V poznih 
popoldanskih urah smo si že 
ogledali turistične znameni-
tosti Berlina, povečerjali in se 
nato odpravili k počitku. Pred 
nami je bil namreč pričetek 
posebne terapevtske in špor-
tne avanture. Pravijo, da je ži-
vljenje gibanje in  gibanje je 
življenje. Od petka, 7.9.2012, 

do torka, 11.9.2012, smo se na 
različnih lokacijah v Berlinu 
udeležili številnih terapevtsko 
gibalnih delavnic (terapija s 
plesom in glasbo), številnih 
prilagojenih terapevtsko gi-
balnih aktivnosti (cirkuška de-
lavnica, judo delavnica, tera-
pevtska delavnica Chi Gong, 
terapevtsko gibalne igre, arti-
stična delavnica, delavnica za 
razvoj motoričnih spretnosti, 
terapevtske vaje za ogrevanje) 
ter številnih prilagojenih špor-
tnih aktivnosti (suvanje krogle, 
tek čez ovire, elementi košar-
ke, balinanje, nogomet). Res 
posebna je bila cirkuško-tera-
pevtska delavnica s hulahopi, 
žogami, hoduljami, klovnskim 
ogrevanjem in še posebej 
atraktiven najin valček z Ino 
na hoduljah. Po vsaki delav-
nici smo imeli dovolj časa, da 
smo si lahko ogledali številne 
znamenitosti Berlina ter se 
spoznavali in družili z drugimi 
udeleženci iz Nemčije, Slova-
ške, Poljske, Romunije, se sre-
čali s predstavniki slovenskega 
veleposlaništva v Berlinu. Ves 
čas je bil z nami prijazni dr. 
Boštjan Dvorak, ki nam je raz-
kazal vse zanimive kotičke Ber-
lina, vse pomembne kulturno 
zgodovinske objekte, vse 
najbolj atraktivne turistične 
znamenitosti. Z njim smo do-
živeli nočni Berlin in na lastni 
koži občutili utrip prestolnice 
ter izkusili skoraj vsa prevozna 
sredstva v Berlinu, od uličnih 
tramvajev pa vse do podze-
mne železnice. Prav tako smo 
si v sklopu projekta privoščili 2 

večerji v ličnih berlinskih resta-
vracijah, ostale obroke pa smo 
imeli skupaj z ostalimi udele-
ženci projekta. Predvsem nam 
je ostala v spominu judo de-
lavnica, saj smo se naučili, da 
judo ni samo šport, ampak je 
tudi stanje duha. Naučili smo 
se pravilno padati in na pose-
ben način povečati mišično 
moč, okrepiti tudi vzdržljivost, 
predvsem pa karakter. Vsega 
tega pa ni možno brez spo-
štovanja, saj je potrebno spo-
štovati nasprotnika, 
spoštovati druge 
okrog nas, spošto-
vati učitelje, sošolce. 
Po judo delavnici 
je sledilo mini tek-
movanje, v katerem 
smo ekipno prejeli 
srebro. Še uspešnej-
ši pa smo bili na 
32. mednarodnem 
športnem festivalu 
v Berlinu, kjer smo v 
suvanju krogle, teku 
čez ovire in elemen-
tih košarke dosegli 
zlato in se ponosni 
vrnili v Dobrno. Ob 

tej priložnosti bi se iskreno 
zahvalil direktorici CUVD, Ire-
ni Ceglar, za vso podporo pri 
projektu in seveda svojima 
dobrima sodelavcema Lidiji 
Hrnčič in Denisu Šerugi za vso 
pomoč in prispevek pri uspe-
šni realizaciji projekta. Vsem 
tekmovalcem pa iskrene če-
stitke za dosežene rezultate!

V Dobrni, 12.11.2012 

mag. Tine Kovačič, 

vodja EU projekta
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Spoznavali smo pisan podvodni svet

Ste si morda ogledali risa-
ni film Mala morska deklica? 
Otroke in mladostnike iz naše 
vzgojne skupine živobarvni, 
živahni svet morskih bitij ve-
dno znova prikuje pred tele-
vizijski ekran. Da bi ta pisan 
podvodni svet bolje spoznali 
tudi v resničnem svetu, smo 
v četrtek, 25.10.2012, obiskali 
akvarij in terarij v Mariboru. 

Po kratki vožnji smo se skozi 
mestni park, odet v živahne 
jesenske barve, sprehodili do 
Akvarija- terarija Maribor, kjer 

nas je sprejelo prijazno osebje. 
Sprehodili smo se po hodnikih 
in si ogledali ribe in plazilce, 
nato pa nam je oskrbnik živali 
pobliže pokazal še kačo, ku-
ščarja in mlade želvice. Luka, 
Polona, Nastja in Rok so se 
celo pogumno dotaknili kače 
in želvic, Špela in Tim pa sta si 
ribe, kuščarje in kače raje ogle-
dovala kar za stekli. Po ogledu 
akvarija smo se za nekaj tre-
nutkov še nastavili sončnim 
žarkom, nato pa nas je že čakal 
kombi, s katerim smo oddrveli 

jo zanimiv in pristen odnos 
z drugimi živimi bitji. Živalim 
je namreč vseeno, kako lepi 
smo, kako pametni smo, kako 
priljubljeni, kako spretno suče-
mo besede. Šteje le, ali znamo 
prisluhniti njihovim potrebam, 
pričakovanjem, strahovom; in 
našim mladostnikom gre to 
pogosto odlično od rok.

nazaj v Dobrno. 
Mladostniki s posebnimi po-
trebami pogosto vzpostavi-

Sanja Knez in

 Urška Slana, 

vzgojiteljici

Uspešno izvedli požarno vajo

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna smo v sklopu 
aktivnosti meseca požarne varnosti v sredo, 7. 11. 2012, organi-
zirali napovedano požarno (evakuacijsko) vajo, z namenom pre-
veriti odzivni čas evakuacije uporabnikov in delavcev v primeru 
požara oziroma druge nevarnosti ter ugotoviti potencialne kri-
tične situacije. 
Začetek požarne vaje je ob 15. uri naznanil hišni požarni alarm. 
Uporabniki ter delavci so se brez nepotrebnega tekanja in pov-
zročanja panike mirno zbrali na enem od treh zbirnih mest. Na-
loga zaposlenih na zbirnih mestih je bila, da čim prej ugotovijo, 
kdo se je evakuiral iz objekta in še posebej ali je kdo ostal v 
objektu. Eden od zaposlenih je zbral navedene podatke za po-

UTRINKI IZ CUDV



št. 56 / 2012 59

UTRINKI IZ CUDV

samezno zbirno mesto in jih sporočil odgovorni osebi na glav-
nem zbirnem mestu. Ta pa je o skupnem številu evakuiranih  
poročala vodji vaje.  
Tekom vaje smo preverili tudi delovanje sistema aktivne požar-
ne zaščite (delovanje naprav za javljanje požara, odvod dima 
in toplote ter detekcijo plina in varnostno razsvetljavo) v vseh 
prostorih Centra.   

Ko so bili evakuirani vsi uporabniki in delavci, je vodja vaje obja-
vila, da je le-ta uspešno zaključena. Gasilci Prostovoljnega gasil-
skega društva Dobrna so prikazali še gašenje z vodnim topom 
in peno. Uporabnikom pa je bila posebej zanimiva predstavitev 
opreme obeh gasilskih vozil ter osebne opreme gasilcev.
Za uspeh vaje je zaslužna intenzivna priprava - v mesecu po-
žarne varnosti so se delavci z uporabniki veliko pogovarjali o 

možnostih za nastanek požara in preprečevanju požara. Na to 
temo so nastajale risbice, plakati, članki za interno glasilo …, 
hkrati so tudi sami obnavljali znanja s prebiranjem Požarnega 
reda in navodil. Uporabniki so bili veseli zgibank in drugega ma-
teriala, ki sta nam ga odstopili Gasilska zveza Slovenije iz Ljublja-
ne in Uprava RS za zaščito in reševanje iz Celja. 
Za strokovno pomoč pri izvedbi vaje se zahvaljujem članom 
PGD Dobrna, še posebej g. Stanislavu Božniku, poveljniku PGD 
Dobrna, in ge. Bredi Verbovšek, dipl. varn. ing. ter gospodu Fi-
lipu Blažiču, pooblaščenemu za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom.
Gasilski zvezi Slovenije in Upravi RS za zaščito in reševanje hvala 
za promocijski material.   
Hvala vsem uporabnikom in delavcem za resen pristop in pri-
pravljenost za sodelovanje pri požarni (evakuacijski) vaji. 

Mateja Čerenak, 

strokovna sodelavka

Kolesarski turnir Specialne olimpijade Slovenije

V sredo, 3. 10., smo se odpeljali proti Mi-
slinjski Dobravi, kjer smo se na letališču 
Slovenj Gradec pomerili v kolesarjenju. 
Konkurenca je bila res huda, saj so na-
stopili uporabniki iz vse Slovenije. Ekipo 
CUDV Dobrna so zastopali trije tekmo-
valci v kategorijah 500 metrov in 5000 
metrov. Najprej so bile na vrsti kvalifikaci-
je, kjer so naši tekmovalci že takoj poka-
zali, da niso ravno od muh, saj so dosegli 
najboljša izhodiščna mesta. Nato je sle-
dil še finalni obračun, kjer je bila zgodba 

podobna. Naši uporabniki so dosegli 
končni dve prvi mesti na 500 in5000 
metrov, ter drugo mesto na 500 me-
trov v mlajši kategoriji. Uspeh je bil izje-
men, kar kaže na to, da imamo v CUDV 
Dobrna nekaj odličnih športnikov, ki se 
radi udeležujejo različnih tekmovanj. 
Po zaključni slovesni podelitvi medalj 
smo se nasmejanih ust odpeljali proti 
domu, saj je bil za nami lep sončen dan 
z odličnimi uvrstitvami.

Športni pedagog

Andrej Pompe
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Finale nogometne lige Specialne olimpijade Slovenije

Zunaj je močno deževalo, mi pa smo v soboto, 13. oktobra, dr-
veli proti Murski Soboti, kjer nas je čakal finalni obračun v ligi 
nogometa SOS za leto 2012. Kot vedno smo prispeli med prvi-

mi na prizorišče tekmovanja, zato smo imeli dovolj časa, da se 
dobro ogrejemo in taktično pripravimo na naše nasprotnike. Po 
slavnostni otvoritvi tekmovanja nas je čakal ogled štirih tekem, 
nato pa smo bili na vrsti mi. Odigrali smo tri tekme. Naši upo-
rabniki so pokazali izvrstno igro, predvsem na področju med-
sebojnega sodelovanja in napadalne igre. Tako smo na koncu 
osvojili 3. mesto, kar je bil izjemen uspeh našega zavoda, saj 
smo se prvič udeležili lige malega nogometa in tako v zavod 
pripeljali prvi tovrstni pokal. Po zaključni podelitvi pokalov smo 
odšli še na odlično kosilo in nato smo se malo utrujeni odpeljali 
proti domu. Ostali so nam lepi vtisi in motivacija za trening, saj 
nas že spomladi naslednje leto čaka prva tekma naslednje sezo-
ne lige SOS v malem nogometu.

Športni pedagog

Andrej Pompe

Izlet v Radovljico- CUDV praznuje 60 let

Konec septembra nas je raz-
veselilo povabilo sorodnega 
zavoda CUDV Radovljica. V 
dopoldanskih urah smo se 
odpeljali na Gorenjsko, kjer 
smo bili prijetno preseneče-
ni nad čudovitim dvorcem 
in baročno dvorano, kjer je 
potekala prireditev. Prireditev 
je bila zanimiva, obogatena z 
nastopi njihovih uporabnikov. 
Pohvala gre zaposlenim, saj 

so v plesno točko vključili tudi 
tiste, ki so najbolj gibalno ovi-
rani, torej prikovani na voziček. 
Vse skupaj je bilo v pravem 
grajskem vzdušju, tudi njihova 
oblačila. Naši uporabniki so se 
nastopajoči pevki brez oma-
hovanja takoj priključili pri pe-
tju znane slovenske popevke. 
Program je hitro minil, mi pa 
smo se s spominki- čudovitimi 
ročno šivanimi srčki hitro od-

pravili nazaj domov, saj je bila 
pred nami še dolga pot.

Maja Koštomaj, vzgojiteljica

Vtisi uporabnika o izletu:
CUDV Radovljica nas je po-
vabil na praznovanje 60. 
obletnice. Že dopoldan smo 
se odpeljali iz Dobrne. V Ra-
dovljici smo najprej popili 
kavo v kavarni pred graščino. 
Nato smo v graščini poiskali 

baročno dvorano, kjer je bila 
prireditev. Uporabniki CUDV 
Radovljica so plesali in reci-
tirali Prešernovo Lepo Vido. 
Nastopila je tudi pevka, ki je 
odpela kar tri pesmi. Po prire-
ditvi smo pred avtomobilom 
pojedli malico. Najbolj všeč 
mi je bilo, ko smo vsi skupaj 
zapeli pesem  Ljubezni dan.

Aljaž

UTRINKI IZ CUDV
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Letovanje OVI V- Izlet na kmetijo  Metulj

V ponedeljek smo začeli pakirati  stvari  za na pot. Zjutraj je 
deževalo.

Med potjo smo se ustavili v trgovini Momax, kjer  smo pogleda-
li stol za Vinka. Meni je bila všeč črna odeja in postelja, ter neka-
tere druge stvari. Potem smo se opravili na kmetijo. Pri napisu 
smo zavili v hrib. Ko smo prispeli, smo si najprej ogledali sobe. 
Meni je bil všeč hlev in stroji. Spoznali smo gospodarja Albina, 
ki je pomagal postaviti ograjo za našega konja. Spoznali smo  še  
gospodarico Jožico, ki je nam kuhala. Najprej smo odšli v sobe. 
Ob 14. uri  smo imeli kosilo in smo se najedli, po kosilu pa smo 
odšli na pohod. Ko smo  prispeli na vrh, smo videli  nažagana 
drevesa in videli kako izdelujejo lesena vrata. Nas je pa zanima-
lo, kje je naš konj?  Potem smo  se  opravili domov na večerjo. 
Drugi dan smo imeli za  zajtrk domače klobase, skuto, ajdove 
žgance in domač kruh. Po zajtrku smo pili kavo, nato smo imeli 

svoj prosti čas. Med prostim časom sem odšel v hlev, kjer sem 
pomagal nositi uničene cevi, ker so napeljevali nove cevi za kra-
ve. Kasneje smo šli peš do hiše sonca, tam smo se ustavili in 
pojedli malico. Na kosilo smo šli znova k gospodarju Robniku. 
Jezdili smo,šli peš po strmini na Zdol.Isti dan sem v hlevu hranil 
krave in jih šel iskati na pašnik. Proti večeru smo spravili krave v 
hlev. Po delu me je na mizi čakala dobra večerja. Za večerjo sem 
imel domačo klobaso, zelje in krompir. Zvečer smo gledali tele-
vizijo in se igrali z lego kockami, se pogovarjali in šli spat. Tretji 
dan smo šli v Logarsko dolino, tam smo si ogledali  hiše in hribe, 
šli smo tudi na slap Rinka. 
Opoldan smo pred kombijem pojedli malico in odrinili na kosi-
lo. Po kosilu  smo se dogovorili z Vesno Žagar, da jaz pomagam 
gospodu Tomažu. Tomaž me je peljal z avtom in s traktorjem. 
Meni se je zelo to strašno zanimivo. Ostali so v tem času šli na 
dolg pohod in mislim, da so se imeli strašno dobro.V petek smo 
pakirali za domov.  
V spominu mi bo ostalo vse, še posebej  traktor in vožnja z av-
tom. Upam, da bomo še kdaj šli na tak izlet.      

Jasminko
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Naša okolica

Pri pouku splošne poučenosti smo se v preteklem tednu 
pogovarjali o naši širši okolici. Ob sprehodu po Dobrni smo 
obnovili poznavanje pomembnejših objektov v našem kraju. 
V učilnici smo združili znanje in spretnosti  in izdelali maketo 
Dobrne. 

Razredničarka skupine OVI IV A, 

Vanja Sušec

obvestila

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Lju-
bljani že več let izvaja projekt SPOROČILO V STEKLENICI, ka-
terega namen je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta: www.NALIJEM.SI, kjer lahko 
pridobite precej informacij, hkrati pa lahko izpolnite anoni-
mni vprašalnik, ki vam omogoča, da samo v 5 minutah sami 
ocenite svoje pitje alkohola. Na koncu dobite povratno spo-
ročilo. 
Torej: obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite ano-
nimni vprašalnik.

OBČANI OBČINE DOBRNA

V	petek,	30.	novembra	2012,	je,	po	večmesečni	prekini-tvi,	
zopet	 začela	 z	 delom	TVU,	Točka	 vseživljenjskega	 učenja	
Dobrna.

Delovanje	točke	je	namenjeno	

-	 svetovanju o izobraževanju odraslih,

-	 organiziranju raznih izobraževalnih tečajev za 
občane Dobrne,

-	 vpisu v programe Ljudske univerze Celje za 
občane Dobrne.

Točka	bo	delovala	v	Kulturnem	domu	Dobrna,	v	društvenem	
prostoru	KUD	Dobrna,	vsak drugi petek od 10.00 do 11.00 
ure.	Vodil	jo	bo	Aleš	Štepihar.

GSM:	031	886	161
e-mail:	ales.stepihar@lu-celje.si

Vljudno	vabljeni!
Ljudska	univerza	Celje

 

 

 

UTRINKI IZ CUDV

PLAN PLANINSKIH POHODOV
PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA

 

Email: pd.dobrna@gmail.com

  

	 	 	 DATUM:	 INFORMACIJE:

MIKLAVŽEV	POHOD

(Pot Od Miklavža do Miklavža)  9.12.2012 Slavko, 041 763 350

STOLPNIK  26.12.2012 Janez, 041 515 570

NOVOLETNI	POHOD 1.1.2013 Janez, 041 515 570

HUM	-	CELJSKA	KOČA 19.1.2013 Anže, 040 260 231
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vabila
BREZPLAČNA NOVOLETNA 

PREDSTAVA MEDVEDJE SANJE 
ZA OTROKE IZ OBČINE DOBRNA

V torek, 18. 12. 2012, bo v Kulturnem domu Dobrna 
ob 9. uri brezplačna gledališka predstava z naslovom 

Medvedje sanje v izvedbi Gledališča Ku-kuc.

Namenjena je predšolskim otrokom iz Občine Dobr-
na – ne glede na to ali obiskujejo vrtec ali ne, učen-

cem OŠ Dobrna in otrokom iz CUDV Dobrna. 

Predstavo je finančno omogočila Občina Dobrna v 
sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo - 

ZTŠK Dobrna 

Prijazno vabljeni!

 

Spoštovani!

Vabimo Vas na tradicionalno prireditev Prižgimo si 
lučke – proslavo Osnovne šole in vrtca Dobrna 

ob dnevu samostojnosti  in enotnosti ter novem 
letu, ki bo v četrtek , 20. 12. 2012, ob 18. uri 

v Kulturnem domu Dobrna.  

JVIZ OŠ Dobrna

voščila
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VOŠČILA
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VOŠČILA

Skrivnost je kot pajčevina,

ki varuje zibelko življenja.

Je nasmeh, 

ki v ljubezni 

tihi tke besede sreče.

Z vsakim novim dnem se spogleduje

in noči odšteva, 

da ob novem letu sreče čar in želje naše 

v Vaša srca vlije.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2013 Vam 

želi

Kolektiv JVIZ OŠ Dobrna

Ko prižgejo božične se luči,

Vsak si v srcu nekaj zaželi.

To vošćilo je iskrena želja

Naj v letu 2013 srce nam poka od veselja.

Naj naš nasmeh nekomu dan polepša, 

Naj z našo pomočjo usoda bo nekomu lepša.

Vam vsem želijo LJUDSKE PEVKE DOBRNA 

IN AKŽ DOBRNA

Čebelarsko društvo Dobrna želi vsem občan-

kam in občanom vesele in zadovoljne božične 

praznike ter srečno, zdravo in medeno leto 

2013!

Čebelarsko društvo Dobrna

 

Za pravo vrednost svojega ži-

vljenja moramo razviti osnovne 

pozitivne človeške lastnosti.To-

plino.Prijaznost. Sočutje. S tem 

naše življenje dobi smisel. Posta-

nemo mirnejši in srečnejši.

 ( Dalajlama)

Naj	bo		v	prihajajočem	letu	tega		obilo,	

skrivnost	božične	noči	pa	naj	nam	daje	

moči,	da	bomo	to	tudi	udejanili.

ŽUPNIJSKA	KARITAS		DOBRNA
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Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če 
stisneš roko komu, ki ga kaj boli.
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.

(T. Pavček)

Vesele in blagoslovljene božične 
praznike.

V letu 2013 pa Vam želimo obilo 
zdravja,

osebnega zadovoljstva, 
medsebojnega razumevanja, 

objemov in stiskov rok.

Slovenska ljudska stranka
Občinski odbor Dobrna

Vsem želimo razgibane, 
doživete in nepozabne 
praznične dni.

Vedno znova je lepo doživeti 
najlepše praznike leta v 
kraju, kjer je dobro počutje 
že stoletja doma.

VOŠČILA

Ni sreča prejeti lepo darilo, sreča je prejeti ljubezen tistih, ki jih imamo radi! 
Zato vam želimo božič poln iskrene ljubezni, objeme tistih, s katerimi ga delimo!

Naj Vam praznični dnevi  v letu 2013 podarijo mir, srečo, zdravje in 
veselje ter veliko nepozabnih trenutkov.

Vsem občanom Občine Dobrna in članom naše stranke vse dobro v letu 2013 obenem pa zahvala za  
vaše zaupanje.

OO SDS Dobrna
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VOŠČILA

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

IN USPEHOV POLNO NOVO LETO

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih in iskrenih ljudeh.
Srečen je le človek, ki srečo
deli z drugimi.
Želimo, da bi bili srečni vse leto, vse dni,
naj dobrota prebiva med vsemi ljudmi.
Naj vam prvo januarsko jutro
prinese dve besedi:
Bodite srečni!

Vsem našim članom,
krvodajalcem, občinski upravi

ter vsem občanom želimo
vesel božič in zdravja polno

novo leto 2013.

Člani krajevne organizacije RK Dobrna

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV d.d.

ROŠER MITJA

VAM ŽELI VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE TER SREČNO NOVO LETO

Vesel božič in srečno
 novo leto 2013

»Prijazna beseda nič ne stane 
in je vendar najlepša od vseh daril.«

                    (Daphne du Maurier)

KUD Dobrna želi vsem občankam in občanom
Občine Dobrna zadovoljne božične praznike
in obilo sreče, uspehov ter osebnega zadovoljstva
v letu 2013.

KUD Dobrna
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Vesel božič in srečno novo leto 2013

Klasična masaža 
telesa, tudi na domu

 
     Mateja Kreuh s.p.

Lokovina 6a
SI-3204 Dobrna

Telefon 070 999 200
e-mail: 

mateja.kreuh@gmail.com 

 
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, Silvester Drev s.p. 
Nova Cerkev 59 

3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis     T.: 03 5 773 992      

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   
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Izvedna objektov za povečanje 
poplavne varnosti, foto: arhiv Občine Dobrna
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PETEK, 7.12., OB 20.00 URI V KAVARNI HOTELA VITA 
»SWING NIGHT«  Z BIG BAND-OM GŠ VELENJE. VSTOP PROST. 
 
NEDELJA, 9. 12., OB 14. URI PRED ZDRAVILIŠKIM DOMOM 
BOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE Z OBISKOM BOŽIČKA, 
KLOVNOM ŽARETOM  IN ANSAMBLOM ODPEV. 

IN KLOV NOM  
ŽARETOM 

Učenci vrtca in OŠ Dobrna pripravljajo praznični bazar, kjer bodo na voljo novoletna darila in 
voščilnice, ki so jih sami izdelali. 

 
PETEK, 14. 12., OB 20.00 URI V KAVARNI HOTELA VITA 
»ORIENTAL DANCE NIGHT«. VSTOP PROST.  

 

TOREK, 18. 12., OB 9. URI V KULTURNEM DOMU DOBRNA 
BREZPLAČNA GLEDALIŠKA PREDSTAVA MEDVEDJE SANJE  
ZA VSE OTROKE IZ OBČINE DOBRNA. 
Predstavo je omogočila Občina Dobrna v sodelovanju z ZTŠK Dobrna. 
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ČETRTEK, 20. 12., OB 18. URI V KULTURNEM DOMU DOBRNA 
NOVOLETNA PRIREDITEV OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA DOBRNA  »OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER NOVEM LETU« 
 
PETEK, 21. 12., OB 20.00 URI V KAVARNI HOTELA VITA 
»COUNTRY NIGHT« S SKUPINO BLUEGRASS HOPPERS. VSTOPNINA 5 €. 
 
 
TOREK, 25.12., OB 11.00 URI (PO 2. SV. MAŠI) V CERKVI MARIJE VNEBOVZETE 
BOŽIČNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD DOBRNA  
 
 
PETEK, 28.12., OB 20.00 URI V KAVARNI HOTELA VITA 
»DISCO NIGHT« S SKUPINO HAPPY BAND. VSTOPNINA 5 €. 
 
 
PONEDELJEK, 31. 12., OB 10.00 URI NA PLOŠČADI PRED OBČINO DOBRNA 

3. OTROŠKO SILVESTROVANJE S KATKO ŠKRATKO IN 
ŽUPANOVO TORTO  

 
 
 
 
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu Dobrna.  
 
PONEDELJEK, 31. 12., OB 19.00 URI V TERMAH DOBRNA 
SILVESTROVANJE OB BAZENU IN DEŽELI SAVN V  TERMAH DOBRNA Z DJ-JEM,  
V RESTAVRACIJI HOTELA VITA S SKUPINO DEJA VU  IN KAVARNI HOTELA VITA Z 
DUOM  O.K..  ZA ZAKLJUČENE DRUŽBE PA V TERMAH DOBRNA PRIPRAVLJAJO TUDI 
SILVESTROVANJE V VINSKI KLETI Z NARODNOZABAVNO GLASBO. 
 

Dodatne informacije: Javni zavod za turizem, šport in kulturo- ZTŠK Dobrna  
Kontakt: Marija Švent, Tel: 03 780-10-58, GSM: (041) 851-523, E-pošta: tic@dobrna.si 



Naj iskrivost pisanih decembrskih luči

polepša drobne trenutke v mozaiku časa,

naj čarobnost zimskega ivja na drevju

zasenči črne misli, naj toplina in iskrenost

besed osrečujeta vse leto.

Naj pozitivne misli osvetlijo jutro kot zarja

iz zasneženih gora.

Naj sreča šepeta neizpeto melodijo o prijateljstvu.

Voščimo vam  vesele božične praznike,

polne miru in topline

ter srečno novo leto 2013!

Martin Brecl, župan

Občinski svet Občine Dobrna

Občinska uprava Občine Dobrna

VREBO


