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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI

Čas, ki ga živimo, ni najboljši, predvsem pa ni po meri pridnega, 
delovnega, poštenega človeka, ni odraz pričakovanj večine. Naša 
skupna dolžnost je, da se ozavestimo, da si vedno in povsod pri-
zadevamo ustvarjati življenje in družbo po meri ljudi in za lju-
di…  Ravnanja politikov morajo biti odgovorna za dobro države 
in vseh njenih državljanov. Pri tem poslanstvu so, ob potrebnem 
znanju in poštenju, sprejemanje in spoštovanje lastne zgodovine 
ter ljubezen do naroda in domovine osnovne vrednote, brez ka-
terih politiki ne zmorejo upravljati države tako, kot od njih upra-
vičeno pričakuje ljudstvo … Kateri naši politiki imajo te vrednote 
in se po njih tudi ravnajo, odločajo na volitvah državljanke in dr-
žavljani … naj bodo odgovori iskreni,  predvsem pa odraz dejanj 
in rezultatov vaših izvoljenih …   
Čas ima svojo vztrajnost, z nami ali brez nas teče svojo pot.  Za 
nami so počitnice, čas dopustov in na občini že tudi večji del 
izvajanja proračuna za leto 2013, vključno z gradnjo vrtca, ki je 
v polnem teku, kar pomeni tudi finančno največjo obremenitev 
letošnjega proračuna. Izvajamo tudi sanacijska dela  na zajedah 
ceste v Klancu, zaradi slabe elektro napetosti pri Lovski koči se na 
vodooskrbnem sitemu za Klanc, Loko, Lokovino, Dobrno in Parož 
vgrajuje agregat, da ne bo več izpadov pri oskrbi z vodo, itd.. 
Za  nami je največja tradicionalna prireditev v Dobrni, NOČ POD 
KOSTANJI, tokrat že petintrideseta po vrsti.  Vsako leto k orga-
nizaciji te prireditve povabimo vsa naša društva, organizacije, 
naše Terme in vse gostince z namenom, da bi bila prireditev čim 
bolj množična in čim bolj po meri Dobrnčanov in turistov. Vsi, 
ki se povabilu odzovejo in želijo sodelovati, potem organizirajo 
to največjo prireditev v kraju. S spreminjanjem časa, ljudi, pogo-
jev in možnosti se spreminja tudi ta prireditev, ki postaja bolj 
raznolika, večdnevna in za nekatere zaradi glasnosti  tudi mote-
ča. Po odzivih večina takšno prireditev podpira, nekatere pa tudi 
moti. Dejstvo je, da brez motenja miru in spokoja, ki ga Dobrna 
običajno nudi domačinom in turistom, danes ni mogoče orga-
nizirati prireditve, ki bi v kraj pripeljala večje število, več tisoč, 
ljudi. Organizatorji so v tem smislu v veliki dilemi, kako in ali še v 
prihodnosti v Dobrni organizirati tradicionalno Noč pod kostanji 
in druge podobne prireditve, zato bomo vaših razmišljanj, su-
gestij in idej, predvsem pa sodelovanja vseh pri organizaciji te 
prireditve,  veseli. 
Za nami je tudi glasbeno poletje v Dobrni , tokrat že šesto, ki v 
Dobrno privabi mnoge vokalne, glasbene in druge umetniške 

skupine, da skozi vse poletje našim gostom in domačinom lep-
šajo petkove večere. Veseli smo, da je na tej prireditvi vsako leto 
opaziti tudi večji obisk domačinov, kar organizatorje spodbuja, 
da prireditev v Dobrni ohranimo tudi v prihodnje. 
Na občini smo zaključili tudi z razpisi za sofinanciranje športa, 
kulture, turizma, kmetijstva, razvoja podeželja ter delovanja soci-
alnih in drugih dejavnosti. Veseli smo, da nam uspeva ohranjati 
financiranje vseh teh dejavnosti. Delo naših društev in organi-
zacij nam veliko pomeni, zato smo hvaležni za vse, kar  društva 
in mnogi posamezniki opravite za dobrobit naših ljudi, posebej 
sem v teh časih ponosen na izvajanje vseh socialnih programov 
v naši občini, … hvala vsem, ki razumete in prepoznate stisko 
sočloveka in ste vedno pripravljeni pomagati.   
Mnogo vas je, ki vam tradicija, ohranjanje vrednot, kulture in 
dediščine naših prednikov veliko pomeni. Veseli smo zavedanja 
vedno več ljudi, kako pomembno je poznavanje lastnih korenin 
in vrednot pa tudi dejstva, da oživljanje naše dediščine lahko, 
še posebej v turističnih krajih, mnogo prispeva k zanimivosti in 
prepoznavnosti okolja. V tem smislu se lepo razvijata Mlinarska 
nedelja in Anina nedelja.

Ob vprašanjih financiranja nekaterih dejavnosti naših društev je 
prav, da povemo, da v Dobrni tudi v teh časih uspevamo, mer-
jeno po prebivalcu, zagotavljati tudi do dvakrat več sredstev za 
delovanje večine društev, kot je to v primerljivih okoljih, in na 
to smo ponosni. Splošno znano je, da denar je potreben za de-
lovanje in splošno znano je tudi, da denar ni edino merilo za 
motiviranost  in delo ljudi. Kot vedno in povsod so sredstva žal 
omejena, tako je v državi in v občini, vsi občutimo to dejstvo 
tudi doma in razumljivo je enako tudi v društvih, zato je prav, 
da se znamo uokviriti, da zaradi tega ni slabe volje med ljudmi, 
da smo pozitivni in motivirani, da opravimo vsak svoje delo.  Le 
tako bomo lahko skupaj, tudi v okviru danih možnosti,  uspešni 
in zadovoljni. 
Pogled na obzidje, ki počasi raste, nas po večini razveseljuje, saj 
bo, kljub pripombam tistih, ki pravijo, da jih  gradnja v teh časih 
in s to »hitrostjo« moti,  krasilo pogled na našo cerkev in center 
Dobrne še mnoga leta.  Moram se odzvati in zanikati govorice o 
zaslužkih lastnikov zemljišč, kjer kamenje za obzidje nabiramo. 
Občina bi obdelano kamenje kupila na trgu, če bi ga lahko. Bilo 
bi verjetno ceneje, kot ga je v našem primeru pridobivati in ob-

beseda           župana
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delovati. Manjkajočega kamenja žal na trgu ni mogoče dobit,i saj 
gre za avtohtoni peščenjak, ki ga za gradnjo obzidja in stopnic 
zahteva tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje, in ta ka-
men je možno dobiti le na enak način, kot so ga pridobili naši 
predniki, tu v Dobrni. Naj izkoristim to priložnost in se v imenu 
občine lastnikom zemljišč  iskreno zahvalim za razumevanje in 
podarjeno kamenje za gradnjo obzidja in opornih zidov do naše 
cerkve.  
Nekateri pravite, da ste informirani in me sprašujete, ali so res 
bila pridobljena sredstva za kanalizacijo, pa  so bila porabljena 
za ceste in Heiderjev most, itd..  Človek včasih kar ne more ver-
jeti posrednikom takih informacij, njihovi domišljiji ali pa mor-
da celo čisto premišljenim lažem, ki jih raznašajo med ljudi. Vsi 
projekti se v občini izvajajo skladno s sprejetim proračunom, ki 
ga sprejema občinski svet, predvsem pa na osnovi pripravljene 
projektne dokumentacije, pridobljenih gradbenih in drugih do-
voljenj ter dveh ključnih pogojev, in sicer: uspešne prijave pro-
jekta za sofinanciranje iz evropskih in drugih razvojnih skladov 
ter zelo pomembno in odločilno - možnosti zagotovitve potreb-
nih lastnih sredstev. Predvsem to zadnje postaja  v naši državi in 
tudi v občinah najbolj kritičen faktor …  Ko občina izpolni vse 
navedene in druge zahtevane pogoje, lahko pristopi k pripravi 
javnega naročila- razpisa in oddaji del izvajalcem. Vsi projekti in 
vsa pridobljena sredstva so s strani sofinancerjev ( Evropske Uni-
je  in drugih ) vseskozi spremljani in evidentirani po vseh fazah, 
vsebinah in vseh dokumentih ter nadzirani tako, da navedenih 
sredstev nenamensko ni mogoče uporabljati oziroma še bolje, 
jih sploh ni mogoče pridobiti …   Spoštovane občanke in obča-
ni in vsi,  ki vas karkoli zanima v zvezi z izvajanjem projektov in 
delovanjem občine, prosim, pokličite ali pa se oglasite na občini 
in dobili boste korektne in verodostojne odgovore na vsa vaša 
vprašanja in dileme. 
Človek je žalosten, ko se sprehaja po naši lepi in urejeni naravi, 
za kar vestno in vzorno skrbi večina občank in občanov, potem 
pa naleti na nova odlagališča, odpadke in smeti. Ne razumem, 
zakaj tisti, ki tako ravnajo, svojih odpadkov ne odložijo kar pri sebi 
doma, če jih odpadki v okolju ne motijo, ali pa kot bi bilo edino 
prav, zakaj odpadkov ne odložijo v svoje kante za smeti ali kadar 
jih imajo več, spotoma,  ko gredo v Celje, z avto-prikolico ne od-
peljejo v zbirni center v Vojnik ali v Bukovžlak.  Skoraj 100%  vklju-
čenost naših gospodinjstev v odvoz odpadkov, možnost zbiranje 
ločenih frakcij na ekoloških otokih v občini ter dane možnosti 
brezplačnega odlaganja vseh odpadkov v skupnih zbirnih cen-
trih v Vojniku in v Bukovžlaku  ne daje nobenega opravičila tistim, 
ki se do naše skupne narave tako neodgovorno vedejo. Mnogi 
ste odgovorni in nas opozarjate na črna odlagališča. Naj vas ob 
tej priliki spomnimo in prosimo, da podate te informacije tudi 
našim skupnim inšpekcijskim službam, ki so za raziskavo teh ne-
pravilnosti odgovorne in pristojne, tel: 08205 1920 Seveda bodo 

inšpektorji lahko uspešni le, če bodo lahko pridobili informacije 
tudi o storilcih, da jim bodo lahko naložili predpisano kazen in 
odstranitev v naravo odloženih odpadkov … itd.  Spomniti želi-
mo tudi lastnike zemljišč, ki so po zakonu odgovorni za odpadke 
na svojih zemljiščih, da v primeru znanega ali pa tudi neznanega 
storilca o nastalem dogodku obvestite inšpekcijske službe.  Vsem 
hvala za odgovornost in skrb za našo naravo ter za razumevanje 
in sodelovanje.

Verjetno vam je že prišlo na uho, da bo z novim letom zoboz-
dravstvena ambulanta v Dobrni prenehala z delom zaradi upo-
kojitve zobozdravnice, ki je v Dobrni imela koncesijo. Iskali smo 
možnosti, kako v prihodnje v Dobrni zagotoviti zobozdravstevno 
ambulanto, ali s podelitvijo koncesije novemu koncesionarju ali 
v sodelovanju z Zdravstenim domom v Celju. Veseli smo bili, da 
smo se z Zdravstvenim domom Celje uspeli dogovoriti, da z no-
vim letom v Dobrni nadaljuje zobozdravstveno dejavnost  Zdra-
vstveni dom  Celje v okviru svoje zobozdravstvene službe. 
    Župan Občine Dobrna,

     Martin Brecl

Kje se počutite bolje?
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90 let Rozalije Jamnišek

Za njen 90. rojstni dan smo jo 
obiskali na domu v Lokovini, na 
nekdaj Žerjavovi, danes Jamniše-
kovi domačiji pod gradom, kjer 
v novi hiši, na katero je zelo po-
nosna, živita s sinom Emilom. Ob 
prihodu ni mogla skriti zadovolj-
stva, saj smo, kljub zgodnjemu 
dopoldnevu, ob naših upoko-
jencih bili že drugi, ki smo ji prišli 
voščit za njen jubilej.
Rozalija se je rodila 29. avgusta 
1923 leta  na domačiji Žerjavo-
vih pod gradom, v Lokovini 35, v 
družini z 8 otroki, od katerih da-
nes še edina živi. Sama pravi, da 
je bila vedno revna, da si je žele-
la v šole in kasneje v službo. Kot 
otrok se spomni, da je za goste 
v okolici gradu nabirala  rože, da 
je imela  za zvezke … Kačji grad 
je bil takrat ruševina s še vidnimi 
oboki in dostopnimi nekaterimi 
prostori.  Ob  osmih otrocih in 
skromnih prihodkih kmetije šo-
lanje ni bilo mogoče, kasneje pa 
je zaradi družine in dela na kme-
tiji morala pustiti tudi službo v 
Toplicah Dobrna.  S Kruharjevim 
Ludvikom iz Vinske Gorice sta si 
ustvarila dom in družino, rodila 
sta se jima sinova Ludvik in Emil. 
Dokler je bil mož zdrav in je de-
lal na grajski žagi na Novem gra-
du, so ob pridnih rokah Rozalije 

naši jubilanti

na kmetiji lepo živeli. Pravi, da 
je celo življenje kar delala, saj le 
tako so lahko zgradili hišo, oba  
sinova pa sta tudi prišla do svo-
jega kruha. Najraje je  okopavala, 
saj je potem njiva obilno rodila 
in je bilo vsega dovolj za družino 
pa še kaj je lahko prodala, da je 
dobila denar za »cuker« in sol…  
Dokler je lahko delala, ji nikoli 
ni bilo dolg čas; med drugim je 
nabirala tudi zelenje za vrtnarije 
v Celju in si ob kmetiji tako prislu-
žila potreben denar za gradnjo 
hiše. Ga. Rozalija pove, da se v ži-
vljenju v glavnem nikoli ni jezila, 
vse je obračala na dobro in to je 
ob hrani, za katero pravi, da je je-
dla v glavnem zelje in fižol ter ob 
praznikih odmerjen košček mesa, 
njen recept za devetdeset let. 
Pravi, da je preizkušen, da 100% 
drži …
Mama Rozalija ima eno željo, ki 
mi jo je ob obisku zaupala. Ver-
jamem, da časi ne bodo vedno 
tako trdi in da bo tudi ta njena 
želja, za katero moram reči, da je 
tudi moja, lahko uresničena. 
Spoštovana ga. Rozalija, naj Vam 
življenje nakloni še veliko zdravih 
let med nami, imejte še veliko že-
lja in  naj se Vam uresničijo.   
 Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl 

90 let Marice Pasarič
Marica Pasarič je Korošica iz slo-
venske vasice Bistrica v Rožu na 
avstrijski Koroški. Rodila se je v 
trgovski družini zavednih Sloven-
cev, ki so morali po plebiscitu, 
ker so glasovali za Jugoslavijo, 
Avstrijo zapustiti. Tri leta so živeli 
v Ljubljani in se 1926 leta preselili 
v Virštanj. Spomini na Virštanj so 
spomini na mladost, šolanje in 
na to, da se je včasih hodilo tudi 
do dve uri peš na pevske vaje. V 
meščanski šoli v Ljubljani je Ma-
rica leta 1942 namesto obveznih 
dveh jezikov izbrala le enega in 
plesne vaje, kar ji je kasneje, ko 
je bilo treba očetu pokazati spri-
čevalo, povzročilo nekaj težav, se 
danes s smehom spominja. Po 
končanem šolanju je našla služ-
bo v Rogaški Slatini, v Dobrno pa 
je prišla 15. decembra 1950. 
Ob službi v Toplicah je kmalu po-
stala strokovni in duhovni vodja 
Folklorne skupine Dobrna, na 
katero smo Dobrnčani zelo po-
nosni, saj tudi danes v kraju ni 
dogodka brez naših folkloristov. 
Veliko lepih dogodkov in trenut-
kov iz tega obdobja zna poveda-
ti. Pravi, da se je pri  folklornih  va-
jah  našlo veliko parov, da je takoj 
ugotovila, kateri z eno pleše, gle-
da pa drugo, a je zadevo vedno 
diskretno uredila. Določila je, da 
ta in ta skupaj najbolje plešeta … 
pa se je zgodilo in plesalo.

Ko smo jo obiskali, nam je pove-
dala, da je 6. septembra prazno-
vala svoj jubilej v krogu najdraž-
jih, sina Igorja, hčere Brede ter 
štirih vnukov, na katere je najbolj 
ponosna. Povabili so jo na Bled v 
Prešernovo vilo s petimi zvezdi-
cami, kjer si je zaželela krompir v 
oblicah, a z nasmehom pravi, da 
ga nimajo. Marica pove, da zelo 
rada hodi, zato sta se s sinom 
Igorjem ta isti dan podala tudi na 
daljši sprehod v Bohinj in doda: 
»Jutri grem pa še v ljubljansko 
opero.«
Da je v dobri kondiciji,  potrjuje 
tudi 46 stopnic do njenega sta-
novanja,  ki jih Marica prehodi 
tudi do 5 krat na dan. Pravi, da spi 
4 do 5 ur dnevno, zgodaj zjutraj 
pa hodi na sprehode. Vesel sem, 
ko nam tudi pove, kje poti niso 
dovolj urejene. Zelo se razume 
s sosedi, s katerimi skoraj vsako 
jutro spije kavo in pokramlja o 
vsakodnevnih zadevah pa tudi 
kakšno modro ali nagajivo pove.   
Pravi, da bi nas rada dolgo »je-
zila«, še kam šla, najraje pa v roj-
stno vas na Koroškem, za katero 
pravi, da je najlepši kraj. 
Spoštovana ga. Marica, naj Vam 
zdravje služi še mnogo let in želje 
naj se Vam vse izpolnijo.

 Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl 
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glasba je,  za razliko od naših 
časov,  postala tudi glasba 
mladih.  Harmonika postaja 
instrument,  ki ga danes mladi 
želijo igrati. Med njimi je tudi, 
v našem glasilu (št. 52/2011) že 
predstavljen,  Primož Pesjak iz 
Brdc nad Dobrno 10.  Primož  
je učenec glasbene šole Goter 
in igra v orkestru Goter.

NAŠI  JUBILANTI

95 let Marije Koprivnik
V mesecu avgustu, točneje 2. avgusta, je naša občanka, ga. Ma-
rija Koprivnik,  proslavljala svoj že 95. rojstni dan.
Misli, ki človeku rojijo po glavi, ko razmišlja o življenju in starosti, 
so odvisne od posameznika. Odvisne so od sprejemanja sveta 
in vsega dobrega ter manj dobrega, ki nas v življenju doleti. Do-
bra volja in pozitivna naravnanost tudi takrat, ko ni vse tako, kot 
bi želeli, sta pomembna soustvarjalca kvalitete življenja vsakega 
posameznika v vseh življenjskih obdobjih.
Takih razmišljanj se od mladosti naprej zaveda in jih živi tudi 
naša občanka Koprivnikova. Obiskali smo jo ob njenem jubileju, 
ob 95. rojstnem dnevu, v  Špesovem domu v Vojniku.

Ob visokem jubileju ji želimo predvsem zdravja in še veliko lepih 
trenutkov v krogu njenih najbližjih.  

Milena Krušič

Harmonikar Primož Pesjak 

Za razliko od časov, ko smo mi 
hodili v šolo, postaja harmoni-
ka vse bolj priljubljen instru-
ment,  tudi med mladimi. Lepo 
je gledati, kako se danes mla-
dina množično in sproščeno 
zabava v družbi narodnoza-
bavnih ansamblov ob zvokih 
harmonike. Narodno zabavna 

Ob rednem opravljanju šol-
skih in drugih obveznosti di-
jaka elektroračunalniške šole 
v Velenju ter pomoči na kme-
tiji  nadaljuje  svojo uspešno 
glasbeno kariero. Trma, vkom-
ponirana v vztrajnost  ter lju-
bezen do tega, kar počnemo, 
sta pri doseganju dobrih in 
nadpovprečnih rezultatov 
vedno sopotnici. Tako je tudi 
pri Primožu. Dobre uvrstitve 
na pomembnih tekmovanjih 
in priznanja se kar vrstijo; v 
svoji kategoriji Junior (15-21 
let) je  Primož  na avstrijskem 
Tirolskem v kraju Mayerhofer, 
kjer je od 31. 5. do 1. 6. 2013 
potekalo svetovno prvenstvo 
v diatonični harmoniki, postal 
mladinski svetovni podprvak, 
na Slovaškem je, v svoji kate-
goriji, na tekmovanju Zlata He-
ligonka osvojil prvo mesto,  na 
tekmovanju za harmonikaša 
Merkatorja je bil na 2. mestu,  
v Italiji pa  se je na evropskem 
prvenstvu uvrstil med pet naj-
boljših. 
Tekmovanja so vzpodbuda za 
vajo in uspehi so nagrada za 
naše delo, priznanja in nagra-

de doma pa so še toliko slajši. 
V Ljubečni, kjer je  1. 9. 2013 
potekala 33. Zlata harmonika, 
ki je eno najbolj priznanih tek-
movanj v igranju harmonike 
pri nas, si je Primož priigral zla-
to plaketo. 
Primožu čestitamo za doseže-
ne rezultate in mu v življenju 
želimo še veliko uspehov.

Župan Občine Dobrna,

Martin Brecl 
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Praznik Občine Dobrna
Junij je mesec, ko praznuje Občina Dobrna svoj praznik. Tako je 
v petek, 14. junija, bila v dvorani Zdraviliškega doma slavnostna 
seja Občinskega sveta Občine Dobrna. Med kulturnim progra-
mom so bila podeljena priznanja Občine Dobrna za leto 2013 
ter priznanja zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna. Slavnostno sejo 
je povezovala ga. Alja Tihle Hren, udeležili pa so se je, poleg pre-
jemnikov priznanj, svetnikov Občinskega sveta Občine Dobrna 
in župana, še povabljeni gostje iz sosednjih občin, predstavniki 
društev, organizacij, odborov in komisij ter številni občani. 
Tudi letos je praznični utrip popestrila Godba Dobrna, ki je igra-
la v pozdrav prihajajočim gostom pred Zdraviliškim domom in 
otvorila slavnostno sejo s slovensko himno.  Nadalje je župan 
Občine Dobrna, g. Martin Brecl, predstavil dosežke v zadnjih le-
tih delovanja Občine Dobrna. Čestital je vsem dobitnikom pri-
znanj, zlatim osnovnošolcem  in občanom Občine Dobrna ob 
prazniku. 
Letošnji kulturni program so poleg Godbe Dobrna sooblikovali 
prejemniki priznaj za leto 2013, in sicer: Sestre Jakob, Ljudske 
pevke, literarni ustvarjalec g. Josip Bačić in avtor pesniške zbirke 
g. Bojan Vrečer, ob klavirski spremljavi Petre Rebernik.
Sledila je podelitev priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, 
to je učencem, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili z odličnim 
uspehom, in sicer: Anji Mešl in Katji Žerjav. Obema smo zaželeli, 
da bi na nadaljnji srednješolski poti dosegali še takšne rezultate 
in uspehe. 
Temu pa je sledil najbolj svečan dogodek te prireditve, podeli-
tev priznanj Občine Dobrna za leto 2013.

SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA ZA LETO 2013 je prejela skupi-
na pevk ljudskih pesmi Sestre Jakob ob 10. obletnici delovanja 
za sistematično zbirko besedil  ljudskih pesmi slovenskih pokra-
jin, za uspehe na območnih in regijskih srečanjih ljudskih pev-
cev, za sodelovanje v pevskih  delavnicah JSKD in ciklu koncer-
tov Folk Union v organizaciji Glasbene matice Slovenije.   
SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA ZA LETO 2013 je prejela vokal-
na skupina Ljudske pevke iz Dobrne ob 10. obletnici delovanja 
za predanost slovenski ljudski pesmi in 10-letno prizadevanje za 
ohranjanje  pevskega izročila in etnografske zapuščine naroda, s 
čimer bogatijo kulturni utrip občine.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA ZA LETO 2013 je prejel lite-
rarni ustvarjalec g. Josip Bačić za življenjsko delo zajeto v poeziji, 
pripovedništvu in esejih, s katerimi pozitivno vpliva na miselni 
razvoj sodobnega človeka, ga usmerja k humanizmu in temelj-
nim življenjskim vrednotam.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA ZA LETO 2013 je prejel g. 
Karli Jevnišek za bogato paleto ljubiteljskega slikarskega ustvar-
janja in ohranjanja kulturne dediščine na posvetnih objektih in 
sakralnih obeležjih v Občini Dobrna in širšem družbenem oko-
lju.
BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA ZA LETO 2013 je prejela ga. 
Jožica Špegel za dolgoletno  aktivno in uspešno  delovanje v 
sekcijah PGD Dobrna in za ohranjanje slovenskega  plesnega 
izročila v folklorni skupini  KUD Dobrna.
ŽUPANSKA PRIZNANJA ZA LETO 2013 pa so bila podeljena: 
G. Bojanu Vrečerju za pesniško zbirko Kašča srca in prispevek h 
kulturni podobi domačega kraja ter za fotodokumentacijo druž-
benega utripa Občine Dobrna.
G. Dragu Adamiču za dolgoletno mentorstvo nogometnega 
krožka OŠ Dobrna, za privzgajanje zdravega načina preživljanja 
prostega časa mladih in za osebne dosežke na področju male-
ga nogometa.
Prireditev je slovesno zaključila Godba Dobrna pod vodstvom 
kapelnika, g. Mitje Maroška.
Po zaključku prireditve je bila v Zdraviliškem domu tudi otvori-
tev Glasbenega poletja 2013, kjer so nastopili profesorji Glasbe-
ne šole Velenje. 
      Zdenka Kumer

Godba Dobrna

Nastop profesorjev Glasbene šole Velenje
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SPOŠTOVANI GOSPOD MARTIN BRECL,

iskreno povedano; rabil sem nekaj dni premišljevanja po spre-
jetju Bronastega grba Občine Dobrna.
Takoj po končani proslavi so mi prisotni reporterji TVC in VTV 
postavili nekaj vprašanj. Na prvo vprašanje sem odgovoril: 
-Ko bi to priznanje doživel v svojem rojstnem kraju, bi bil ve-
sel. Sem pa dvojno ali še toliko bolj vesel, ker sem to doživel 
kot »presajena jablana« v drugem kraju – dobrnskem, rojstnem 
kraju moje žene.

- Kakšno sporočilo bi dali mladini nasploh in posebej za poe-
zijo, -je bilo dodatno vprašanje. 

 Rekel sem:
- Veliko dobrega izhaja iz narave. Mladi naj bodo varuhi na-

rave…-  in dodajam: -Kaj bi bilo, ko zemlja ne bi dala za 
naše življenje prepotrebnih in vzela obrabljenih plodov?- Na 
vprašanje o poeziji (pesništvu) sem rekel: -Poezija, če te ne 
zapelje – te pa dviga iz pritlehnosti tega našega že preveč 
obrabljeno-radikalnega in vse bolj, žal, neuravnovešenega 
življenja … 

Vsemu temu premišljeno dodajam:
Tudi s pesniškim (nasploh) – in prozno-esejistično-literarnim 
optimizmom smo kos spremembam v vrtincih časa, ko s po-
močjo akcije enih in reakcije drugih vzpostavljamo nenehno 
nasprotovanje slabemu. Tako so se v preteklosti (ko je ob pra-
vem času zaživela preroditeljska beseda) podirali bajeslovni 
gradovi diktatorjev, ki so mislili le nase »z vero svojega razuma.« 
Sedaj občutim, da je čas, ko moramo misliti na vse ljudi brez 
razlike na prepričanja te naše moderne dobe, ki hoče za vsako 
ceno na tej naši, že precej ogroženi zemlji, po svoji volji uresni-
čiti Zemeljski raj! 
Ko bo sodobno človeštvo dojelo nesmiselnost svojega seda-
njega početja, bo tudi dojelo, da je samo človeštvo zbližanja 
sposobno iti po poti  k svojemu Cilju, po katerem hrepeni skozi 
celotno svojo zgodovino. Namreč blagor telesu, ki se zaveda s 
pomočjo svojega uma, da celotno svoje minljivo življenje varu-
je svojega duha (dušo) za najbolj pravično življenje.
Kot človek, ki ima rad svojega sočloveka, mislim, da bo pa naša 
civilizacija le dojela (na podlagi propadlih »izmov«*), da je čas 
za skupno rešitev »duha in materije«. Če zmaga duh, bo rešena 
tudi materija.

Spoštovani gospod župan, Vam in našemu občinskemu svetu, 
se prisrčno zahvaljujem za prejeti Bronasti grb Občine Dobrna!

Vaš krajan, Josip Bačić 

* kapitalizem …fevdalizem …nacionalizem …fašizem …socializem …komunizem …

Izgradnja vrtca Dobrna

Investicija izgradnje Vrtca Dobrna je v polnem teku. Po manjšem 
zatišju del v času poletnih dopustov in po opravljenih usklajeva-
njih z aktualnim izvajalcem se bo izvajanje del zopet pospešilo. 
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Aktivnosti potekajo v skladu z zastavljenim terminskim planom, 
objekt pa bo predan naročniku konec januarja 2014. V tem tre-

nutku se izvajajo dela na električnih in strojnih inštalacijah, ome-
tih ter na suhomontažnih delih. V drugi polovici septembra je 
predvidena zasteklitev objekta in izvedba fasad, v nadaljevanju 
pa še preostala zaključna dela. Tudi zunanja ureditev vrtca bo 
v tem mesecu pričela dobivati končno podobo, s tem pa tudi 
asfaltne površine v njegovi neposredni okolici.
Operacijo »Vrtec Dobrna« delno financira Evropska unija, naj-
več v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ob-
dobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, predno-
stne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Dejan Ramšak

SONCE sije tudi na Dobrni 
Sončna elektrarna na strehi osnovne šole 

Konec preteklega leta je bila, 
tako kot že na mnogo strehah 
po vsej Sloveniji, tudi na stre-
hi Osnovne šole in Kulturne-
ga doma  Dobrna nameščena 
sončna elektrarna. 
»Velikost strešne površine je 
dopuščala gradnjo sončne 
elektrarne moči 100 kW, kar 
zadostuje za oskrbo približno 
25 gospodinjstev z električno 
energijo. Zelo zgovoren je po-
datek o predvidenem letnem 
prihranku več kot 50 ton emisij 
ogljikovega dioksida (CO2), ki 
bi nastal pri proizvodnji ena-
ke količine električne energije 
z uporabo fosilnih goriv« pra-
vi Jernej Blaj, vodja prodaje 
v podjetju SONCE energija 
d.o.o., iz Ljubljane. 
Ker so potrebe po električni 
energiji iz dneva v dan večje 
in ker prihajajo časi, ko si bo 
morala večina zgradb sama za-
gotoviti vso potrebno energijo 
za svoje obratovanje, kar se iz-

Vse, ki želite spremljati trenu-
tno, dnevno ali letno delovanje 
elektrarne na Dobrni, vabimo, 
da na e-pošto: os.dobrna@
guest.arnes.si naslovite pro-
šnjo za pridobitev gesla, s ka-
terim boste lahko dostopali 

kazuje z energetskimi izkazni-
cami za posamezne objekte, 
omenjeni projekt predstavlja 
velik prispevek tako za osnov-
no šolo kot za sam kraj, ki je 
tako naredil nov korak na poti 
v prihodnost. 

do portala Delta, dostop na: 
https://login.solar-inverter.
com, kjer boste lahko v živo 
spremljali delovanje elektrarne 
na Dobrni. Prav tako jo lahko v 
živo spremljajo naši osnovno-
šolci, saj lahko na informativ-

Dnevni prikaz proizvodnje portalu Delta. 
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nem monitorju na hodnikih 
OŠ Dobrne direktno spremlja-
jo delovanje elektrarne.
Sončne elektrarne so dolgo-
ročna in predvsem zanesljiva 
naložba, ki zagotavlja redne 
mesečne prilive iz naslova 
proizvedene električne ener-
gije, bodisi za dodatek k po-
kojnini ali za štipendijo otrok 
in vnukov bodisi za opleme-
nitenje premoženja investitor-
ja za obdobje najmanj 30 let. 
Zato streha naj ne bo samo 
strošek, pač pa temelj vašemu 
prihodku. 
»Žal je Vlada Republike Slove-
nije konec meseca novembra 
2012 čez noč, brez najave in Mesečni prikaz proizvodnje na portalu Delta.

Prikaz vrednosti dostopen na OŠ Dobrna.

možnosti javne razprave, za 
25% znižala takrat veljavne od-
kupne cene električne energi-
je iz sončnih elektrarn in po-
novno dokazala, da pomena 
sonca še vedno ne razume. 
Za zgled so nam lahko ostale 
evropske države, ki še vedno 

spodbujajo tovrstne investici-
je, saj se zavedajo njihovega 
prispevka k ohranjanju okolja 
in stabilizaciji gospodarstva. 
Trenutno je v Sloveniji interes 
investitorjev še vedno velik, a 
je naložba ekonomsko zanimi-
va zgolj v primeru financiranja 

z lastnimi ali nepovratnimi 
sredstvi iz razpisov. 
Trenutno aktualen razpis je 
UKREP 311 Ministrstva za kme-
tijstvo in okolje RS, ki med 
drugim ponuja kmetijskim 
gospodarstvom nepovratne 
subvencije za izgradnjo sonč-

ne elektrarne ali druge nalož-
be v učinkovito rabe energije. 
Subvencije se gibljejo od 60 
do 75% prikazanih in upravi-
čenih stroškov, v odvisnosti za 
kakšno subvencijo se kmetij-
sko gospodarstvo poteguje.  

Jernej Škoflek
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Blagovna znamka Dobra Do-
brna podpira več možnih vse-
bin, ki se bodo širši javnosti 
predstavljale pod to blagovno 

znamko. Tako bo združevala in 
tržila produkte društev, zavo-
da, sekcij turističnega društva, 
term, turističnih kmetij, posa-
meznikov.

GLASILO OBČINE DOBRNA

Blagovna znamka Dobra Dobrna!

Na pobudo predsednice tu-
rističnega društva Dobrna je 
oblikovalka, domačinka Janja 
Vogrin, oblikovala blagovno 
znamko Dobra Dobrna. 
Verjetno se sprašujete čemu?
Vsaka organizacija oz. društvo 
na Dobrni ima nek znak, ki ga 

uporablja in se z njim poo-
seblja, pa vendar  nastaja na 
trgu potreba po skupni pro-
mociji. Pogosto se zgodi, da 
so društva vabljena na razne 
predstavitve izven  Občine 
Dobrna, tam se pojavljamo  
vsak s svojo oznako, kar ni nič 
narobe. Slabo je le to, da ni-
smo prepoznavni, da naše ime 
ne gre takoj v uho, da je veliko 
znakov, veliko nazivov in že pri 
naslednji stojnici pozabijo na 
nas.
Z novo podobo želimo z  javno-
stjo (kupci,obiskovalci,turisti)
doseči boljšo komunikacijo. 
Naziv Dobra Dobrna bolj jasno 
in celovito poudarja ponudbo 

in kvaliteto kraja, predvsem 
pa je zapomljiva in pozitivna, 
saj se ob besedi dobra težko 
pojavi izraz, ki bi Dobrno poo-
sebljali z negativnim predzna-
kom. 
Predstaviti želimo DOBRO DO-
BRNO, saj ima mnogo dobrih 
lastnosti in vsem nam je želja, 
da ohranimo Dobrno dobro 
tudi v bodoče. Da bomo to 
dosegli, je potrebno mnogo 
truda in enotnega nastopanja. 
Veseli smo, da so to razumeli 
tudi na Občinskem svetu Ob-
čine Dobrna in so naša pri-
zadevanja podprli ter sprejeli 
sklep, da se Dobrna promovira 
pod skupno blagovno znam-
ko DOBRA DOBRNA.
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Simbol Dobra Dobrna bi bil prisoten: 
- na samostojnih stojnicah bodisi kot streha ali prt,
- na plakatih, letakih, etiketah…
- direktno na odtisih izdelkov (keramika, les, tekstil, steklo).

Logotip je sestavljen iz tipografije imena Dobra Dobrna  ter  sti-
liziranega simbola iz črke O, želod z listom hrasta.List hrasta je 
element grba Dobrne, želod pa predstavlja sadež ali produkt. 
Simbol je stilsko oblikovan in je v postopku zaščite. Pripravlja se 
tudi pravilnik o uporabi le-tega. Želimo pa, da bi občani znak 
sprejeli, da bi tudi skozi to videli možnost trženja lastnih pro-

duktov. Prihodnje leto pričakujemo, da bomo prejemniki sred-
stev, ki bodo namenjene prav aktivnostim v zvezi z logotipom 
Dobra Dobrna. Želimo si, da bi za občinski praznik naredili raz-
stavo  izdelkov, spominkov in storitev, ki bi jih tržili pod blagov-
no znamko Dobra Dobrna. 
Vse, ki bi želeli več informacij o uporabi znaka, o pravilniku in o 
naboru izdelkov in storitev z blagovno znamko naprošamo, da 
poiščejo kontakt pri predsednici društva, Mariji Deu Vrečer, tel. 
041 769 684.
Na slikah so primeri prvih aktivnosti z uporabo blagovne znam-
ke Dobra Dobrna.

Marija Deu-Vrečer

GLASILO OBČINE DOBRNA

komunala 
in okoljeAktivnosti  s področja komunale

V minulih štirih mesecih je bilo postorjenega veliko dela na po-
dročju urejanja kraja ter izvajanja javnih služb. Po dolgi zimski 
sezoni in deževni pomladi so naposled dokončane sanacije 
huje poškodovanih makadamskih cest ter bankin na asfaltnih 
cestah, hkrati pa sanirane tudi večje poškodbe na asfaltnih po-
vršinah ter očiščeni jarki in prepusti. 
S sicer omejenimi finančnimi sredstvi s strani države nam je 
uspelo urediti gozdne ceste na odsekih Orlica-Kamšak, Šunk-
-Lovska koča, Urlčjek-Štravs in Prodenšek, vključno s čiščenjem 
jarkov in prepustov, da bi se zagotovila trajnejša sanacija.
V mesecu juliju smo izvajali dela na sanaciji cest, in sicer izgra-

dnja opornega zidu na 
LC 450091   pri planin-
skem domu na Paškem 
Kozjaku, sanacija plazu na 
gozdni cesti 093613 (Cvi-
kl-Kamšak) pri Medvedu 
ter razširitev in delna pre-
stavitev odmerjene ceste 
JP 964951 na odseku pri 
Tonaču. 

Upravljalec javnih vodo-
vodov, podjetje Vodo-
vod – Kanalizacija, javno 
podjetje d.o.o., izvaja dve 
večji investiciji na vodo-
vodnem sistemu v obči-
ni, in sicer:
- Razširitev javnega vodovoda na območje Uršjek v Dobr-

ni – Povezava 1. Zaradi slabše kvalitete vodnih virov Uršjek 
in Kotnik, ki napajata kar nekaj uporabnikov na Klancu, ob 
obilnejših padavinah pa kalita, je bila predvidena preuredi-
tev vodovodnega sistema tako, da se bo tudi to območje 
priključilo na vodni vir vodovodnega sistema Klanc. »Pove-
zava 1« je že zgrajena, zanjo pa  je potrebno pridobiti le še 

Izvedba opornega zidu na Paškem Kozjaku

Razširitev in prestavitev ceste pri Tonaču
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uporabno dovoljenje.   
- Postavitev električnega agregata pri vodohranu na lovski 

koči bo odpravila motnje pri oskrbi gospodinjstev s pitno 
vodo, ki so se pojavljale na tem območju zaradi pogostih iz-
padov električne energije. Trenutno  izvajajo gradbena dela, 
agregat pa bo predvidoma priklopljen v oktobru.

Tudi v režijskem obratu je bilo v tem času mnogo postorje-
nega. Izvajala so se redna vzdrževalna dela v kraju, kot denimo 
košnja trave, negovanje zelenic, sanacija klopi ter oglasnih tabel, 
urejanje cest, pokopališč in turističnih poti, pripravljanje prire-
ditvenih prostorov in še kaj. Uredili smo ekološka otoka za zbi-
ranje odpadkov pri vili Ružički in Guteneku na način, da imata 
enoten videz ter svoje mesto v prostoru. Otoka sta opremljena 
z napisnimi tablami, na katerih so občanom dosegljive vse po-
trebne informacije glede zbiranja odpadkov.  Ob tej priložno-
sti občane še enkrat prosimo, da v zabojnike ločeno odlagajo 
odpadke in sicer papir v rdeč zabojnik, plastiko in pločevinke v 

KOMUNALA IN OKOLJE

Sanacija plazu na gozdni cesti pri Medvedu

Gradbena dela za postavitev električnega agregata pri lovski koči

rumen zabojnik ter steklo v bel 
zabojnik. Kosovne in vse ostale 
odpadke je potrebno odložiti 
v zbirni center Vojnik ali Buko-
vžlak.
Razširjen je tudi uvoz ter po-
pravljena poškodovana ograja 
na mostu v Vinski Gorici, najpo-
membnejša naloga režijskega 
obrata v tem trenutku pa je do-
končanje del na sanaciji obzidja 
in stopnišča pod cerkvijo. Dela 
bodo predvidoma dokončana 
do konca  leta, spomladi pa 
bomo nadaljevali še s sanacijo 

dotrajanega zgor-
njega dela obzidja 
pri cerkvi. Obnovlje-
no obzidje in stopni-
šče bosta v navezavi 
na predvideno ure-
ditev severnega dela 
trga prispevala k ve-
čji urejenosti tega 
dela kraja. 

Dejan Ramšak
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Sanacija usadov na Klancu

Občina je v teh dneh pričela z sanacijo dveh usadov na javni 
poti JP965751 Švent-Pihler-Polenek-Žeblarjeva kapela na Klan-
cu. V neurju in poplavah novembra lani so se zaradi visokih voda 
pojavile porušitve strme brežine med občinsko cesto in strugo 
Topliškega potoka na dveh lokacijah. Sanacija bo potekala tako, 
da se bosta izvedli podporni konstrukciji – kamniti zložbi pod 
cestiščem ob strugi potoka ter ureditev odvodnjavanja povr-
šinskih in zalednih voda. Dela bo izvajalo podjetje RGP, d.o.o., 
iz Velenja, kot najugodnejši ponudnik na razpisu,  predvidoma 
pa bodo dokončana v mesecu septembru 2013. V času izvedbe 
del bodo možne občasne krajše popolne ali delne zapore ceste 
na predvidenih lokacijah, zato občane prosimo za strpnost. Po 
končani sanaciji bosta brežina struge in cesta zopet utrjeni in 
zavarovani, da se bo promet lahko odvijal nemoteno in varno.

Dejan Ramšak

podjetnik se 
predstavi

Kozmetični salon Špela, Špela Flis, s.p., ima 
sedež v Vrbi 13, 3204 Dobrna. Poslovna 
enota pa se nahaja v Pernovem 4a, 3310 
Žalec, natančneje v Domu Nine Pokorn, 
Grmovje v Veliki Pirešici. 
Sem samostojna podjetnica in izvajam 
kozmetične storitve na področju kozme-

Kozmetični salon Špela se predstavi
tične in pedikerske dejavnosti. Izvajam na-
slednje storitve: nega obraza, oblikovanje 
obrvi, barvanje obrvi in trepalnic, ličenje, 
depilacija obraza, depilacija nog in pe-
dikura. Ostarelim in bolnim strankam pa 
nudim tudi pedikuro na domu po pred-
hodnem dogovoru. 
Posebej vas želim opozoriti na mo-
žnost nakupa darilnih bonov, ki so 
lahko lepo darilo za vaše najdražje. 
Naročila za bone sprejemam tudi po 
telefonu in jih je možno po dogovoru 
prevzeti tudi na Dobrni.

Kontakt: Špela Flis, telefon : (031) 480 - 070                     

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, petek: 8.00 – 14.00
Torek, četrtek: 13.00 – 19.00

Prijazno vabljeni na razvajanje!
Veselim se vašega obiska.
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z zasedanja 
Občinskega sveta 
Občine Dobrna

Od izida zadnje številke glasila Občine Dobrna, ki je izšla v me-
secu juniju 2013, so  svetniki Občinskega sveta Občine Dobrna 
zasedali na eni redni seji, in sicer na 21. redni seji, ki je bila dne 
17. 7. 2013.
Na 21. redni seji so se svetniki med drugimi točkami dnevnega 
reda seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju Proračuna 
Občine Dobrna za leto 2013 ter obravnavali in sprejeli 1. reba-
lans Proračuna Občine Dobrna za leto 2013. Sprejet je bil pravil-
nik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec ter sprejete tri manjše spremembe odlokov, ki se nanašajo 

Z zasedanja Občinskega sveta 
Občine Dobrna

na gospodarske javne službe, in sicer Odlok o ustanovitvi javnih 
podjetij, Odlok o spremembah v javnem podjetju Simbio, d.o.o. 
in Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod- kanali-
zacija Celje, d.o.o. Na 21. redni seji so se svetniki seznanili tudi z 
vračilom koncesije na področju osnovnega zobozdravstvenega 
varstva odraslih v Zdravstveni postaji Dobrna, z dnem 1. 1. 2014, 
zaradi predvidene upokojitve.

Po gradivu Občinskega sveta Občine Dobrna povzela 

Mateja Smrečnik

Upravna enota 
Celje svetuje

1. Ali je za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki se umakne, tudi 
treba plačati upravno takso?
Taksa se v primeru, ko ste podali zahtevek za izdajo gradbenega 
dovoljenja pa zahtevo kasneje v postopku umaknili, plača po Zakonu o 
upravnih taksah v znesku 22,66 EUR, in sicer po tar. št. 1 (4,54 EUR) za 
vlogo in tar.št. 3 (18,12 EUR) za sklep, s katerim je upravni organ postopek 
ustavil.

2. Zanima me kako je z osebnim dokumentom, če je malo počila plastika, 
ali je veljaven ali ne?
Zakon o osebni izkaznici v 11. členu določa, kdaj se mora osebna izkaznica 

Damjan Vrečko, 
načelnik UE Celje

izročiti organu, pristojnem za izdajo osebnih izkaznic, in sicer: 
če je osebna izkaznica poškodovana oz. obrabljena ali če iz kakšnega 
drugega razloga ni več uporabna.

3. S partnerjem se imava namen poročiti. Oba sva že enkrat ločena. 
Zanima me, katere dokumente morava imeti ob prijavi - datum zakonske 
zveze? 
V kolikor sta s partnerjem slovenska državljana, potrebujeta ob prijavi 
sklenitve zakonske zveze le veljaven osebni dokument. Za točen termin 
sklenitve zakonske zveze se dogovorite s pristojno matičarko na upravni 
enoti ob  prijavi. 

4. V soboto gremo na morje in me zanima, ali se da dobiti osebno 
izkaznico v enem dnevu, npr. če v petek zjutraj prinesem vse potrebne 
stvari in jo že popoldan  dobim
Osebno izkaznico lahko dobite v enem dnevu, če oddate vlogo na 
katerikoli upravni enoti v RS do 11. ure. Dvig osebne izkaznice je po 12. uri 
na Upravni enoti Celje.
 
5. Zanima me, ali lahko na svojo mejo postavim žično ograjo, ki bo  
razmejila mojo parcelo s sosedovo, brez gradbenega dovoljenja? Ograja 
bo visoka 1,5 m. Prosim, če mi poveste, na koga se moram obrniti za 
dovoljenje oz. kaj potrebujem?
Glede na vašo navedbo, da želite postaviti ograjo višine 1, 5 m, lahko 
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to po določilih Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje, uvrstimo med enostavne objekte, za katere ni treba pridobiti 
gradbenega dovoljenja. Opozarjamo pa vas, da morate na pristojni 
občini najprej preveriti, če je nameravana gradnja skladna s prostorskim 
aktom, da morate pridobiti soglasja ustreznih služb, če se objekt nahaja v 
varovalnem pasu ali varovanem območju in da s sosedom sklenete pisni 
dogovor zaradi postavitve ograje na parcelno mejo, oziroma ga obvestite 
o postavitvi ograje, če bo oddaljenost objekta od meje sosednjih zemljišč 
manj kot tri metre (smiselno upoštevanje 2. točke 74. c člena Zakona o 
graditvi objektov). 

4. Pozdravljeni. Ali potrebujem kakšno pooblastilo staršev, če grem na 
morje (na Hrvaško) z vnučko? Potni list ima. 
Razen potovalnega dokumenta otroka ne potrebujete ničesar. 

5. Ali se lahko k vlogi za izdajo dovoljenja uporabijo priloge, ki se glasijo 
na tretjo osebo (fizično, pravno)?
Dobro bi bilo, če bi natančneje navedli za kakšno dovoljenje gre, saj je 
v določenih primerih celo potrebno priložiti dokazila, ki se nanašajo na 
drugo osebo. Sicer pa materialni zakon, ki pokriva posamezno področje, 
natančneje določa, katere priloge in dokazila mora vsebovati vloga. 

6. Parcela, ki jo želim kupiti, meji na dve parceli, katerih lastnik sem . Ker 
je ta parcela evidentirana kot travnik in je posledično kmetijsko zemljišče, 
je verjetno potrebno prodajo objaviti na oglasni deski. (ta parcela je 
dejansko ničvredno strmo zemljišče med dvema javnima cestama).
Zanima pa me, ali lahko kdo uveljavlja kakšno predkupno pravico, 
čeprav to ni zabeleženo v ZK in kakšen je sploh postopek oddaje na 
oglasno desko in potem prijave. Kakšna bi lahko bila okvirna cena glede 
na »ničvrednost« zemljišča in kolikšen je davek pri prenosu lastništva.
V prvi fazi lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali 
kmetijo, ponudbo v treh izvodih vloži na pristojni upravni enoti na 
območju, kjer leži večina zemljišča, ki je predmet nameravane prodaje. 
Na področju UE Celje lahko vložnik vloži ponudbo v sprejemni pisarni na 
sedežu UE, v njenih sprejemno informacijskih pisarnah Vojnik in  Dobrna, 
ali jo pošlje po pošti. Upravna enota, na območju katere to kmetijsko 
zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo nemudoma objaviti na 
oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Upravna enota 
to ponudbo nemudoma in hkrati pošlje občini in krajevnemu uradu 
oziroma informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski. Vsakdo, ki 
želi kupiti naprodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora dati v 
zakonsko predpisanem trideset dnevnem roku od dneva, ko je ponudba 
objavljena na oglasni deski in e- portalu,  izjavo o sprejemu ponudbe. 
Zainteresirani kupec jo pošlje prodajalcu priporočeno s povratnico in 
upravni enoti - neposredno, ali po pošti.
Po končanem  30 dnevnem roku pošlje upravna enota obvestilo o 
izvedenem postopku ponudbe prodajalcu in vsem, ki so  ponudbo 
sprejeli.
Če v navedenem roku nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če 

še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.
V primeru, da se na ponudbo,  z izjavo o sprejemu ponudbe, prijavi več 
interesentov, upravna enota po prejemu vloge za odobritev pravnega 
posla v upravnem postopku na podlagi 23. člena Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ugotavlja predkupnega upravičenca. 23. člen  v 1. odstavku 
našteva predkupno pravico upravičencev po naslednjem vrstnem redu: 
1. solastnik, 2. kmet mejaš, 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj, 4. drug 
kmet, 5. kmetijska organizacija ali s.p. , ki ji je kmetijsko zemljišče potrebno 
za  opravljanje kmetijske dejavnosti, 6. SKZG RS za Republiko Slovenijo. 
Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pravica do 
nakupa določi po naslednjem vrstnem redu: 1. kmet, ki mu kmetijska 
dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost; 2. kmet, ki zemljišče sam 
obdeluje; 3. kmet, ki ga določi prodajalec. Če nihče od predkupnih 
upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice , lahko prodajalec proda 
kmetijsko zemljišče vsakomur , ki je sprejel ponudbo pravočasno in na 
način predpisan z ZKZ, če sklenjeno pogodbo odobri upravna enota.
Cene kmetijskih zemljišč niso predpisane, uradna cena je cena cenilca. 
Cenitve opravljajo zapriseženi sodni cenilci, katerih seznam je na 
pristojnih sodiščih.
Glede odgovora o višini davka pri prometu z nepremičninami pa je 
pristojna davčna uprava.

7. Ali je za pridobitev dokumentov za vložitev pritožbe kot stranski 
udeleženec  potrebno vnaprej izkazati pravni interes ali pa lahko zahtevo 
za posredovanje vloži kdorkoli, ki smatra, da se z izdanim dovoljenjem 
posega v njegove pravice?
Ali posredovanje fotokopij zahtevanih dokumentov stane?
Vstop v postopek določa 142. člen ZUP. Osebe, na katerih pravice ali pravne 
koristi bi lahko vplivala odločba, je tako upravni organ dolžan pritegniti 
v postopek. Sicer je za pridobitev položaja stranskega udeleženca 
potrebno izkazati pravni interes, samo dejanski interes ni dovolj (43. člen 
ZUP). Ne glede na to prvi odstavek 229. člena ZUP določa, da ima poleg 
stranke pravico do pritožbe tudi vsaka druga oseba, če odločba posega 
v njene pravice ali pravne koristi in sicer v roku, ki je določen za stranko. 
Seveda pa je takšen poseg potrebno dokazati.   

8. Pozdravljeni. Hišo imamo vpisano v zemljiško knjigo. Prizidek, zgrajen 
že pred približno 25 leti, pa ne. Imamo pridobljeno lokacijsko informacijo 
s strani občine. Kaj pa zdaj? Kako naj ta prizidek vpišemo v zemljiško 
knjigo? Potrebujemo poleg lokacijske informacije še kaj drugega? Kje 
urejamo? UE, notar ... ? Kakšne papirje še potrebujemo in kje zaprosimo 
za njih? Hvala! 
Vpis v zemljiško knjigo ni potreben, če je oseba že vpisana na nepremičnini, 
h kateri je zgradila prizidek. Je pa dolžna  za prizidek pridobiti gradbeno 
dovoljenje, poskrbeti za vris prizidka v zemljiški kataster in vpis stavbe v 
kataster stavb. Tam bo spremenjena kvadratura objekta za toliko, kolikor 
je velik prizidek, ki tvori z obstoječo stavbo celoto. Lastnina pa se ne bo 
spremenila, če je ta oseba gradila na svojem zemljišču. Samo v primeru, 
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če bi gradila prizidek  na tujem zemljišču,  bi potrebovala za takšno 
gradnjo stavbno pravico in samo v tem primeru bi morala zadevo tudi 
zemljiškoknjižno urejati pri notarju ali odvetniku. Zemljiškoknjižni predlog 
lahko vloži samo notar ali odvetnik, razlika je v tem, da lahko samo notar 
pripne listino, ki je podlaga za vpis! 

9. Zanima me, kaj se po izdaji gradbenega dovoljenje, na podlagi 
katerega se mora začeti gradnja v roku 1 leta, šteje kot začetek gradbenih 
del? Ali je to že sam izkop zemljine?
Da, za pričetek gradnje, v smislu izvajanja gradbenih del po izdanem 
gradbenem dovoljenju, se lahko šteje tudi izkop zemljine za gradbeno 
jamo predvidenega objekta, če je takšna izvedba skladna z določili 
izdanega gradbenega dovoljenja. 
Glede vaše navedbe, da je treba z gradnjo začeti v roku 1 leta, menimo, da 
gre za gradnjo nezahtevnega objekta, za katerega ste pridobili gradbeno 
dovoljenje v skladu s 74. čl. ZGO-1D, na podlagi določenih prikazov in 
prerezov objekta in ne na podlagi projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, kot je to zahtevano za manj zahteven oziroma zahteven 
objekt, kjer je z deli treba pričeti v roku 2 oziroma 3 let. Ker gre v primeru 
nezahtevnih objektov za konstrukcijsko manj zahtevne objekte, menimo, 
da pri večini investitorjev ni problem, da z gradbenimi deli ne bi začeli 
v roku  1 leta po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Opozarjamo 
pa vas, da ZGO-1D izrecno določa, da gradbenega dovoljenja za gradnjo 
nezahtevnega objekta ni mogoče podaljšati, kar posledično pomeni, da 
preneha veljati!

10. Kakšne so novosti pri izvajanju Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev(Uradni list RS ŠT. 30/2013)- 
v nadaljevanju ZDKG?
Spremembe in novosti, ki se nanašajo na izvajanje ZDKG, so naslednje: 

– Glede lastništva zaščitene kmetije , ki je bila do uveljavitve sprememb 
ZDKG  lahko  v lasti ene fizične osebe ali v lasti, solasti ali skupni lasti 
zakonskega para, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca 
oziroma njegovega potomca, ima sedaj še dodano možnost glede 
lastništva :”osebi, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti”. 
Prav tako za dedovanje med partnerjema registrirane istospolne  
partnerske skupnosti veljajo enaka pravila, kot veljajo za dedovanje 
med zakoncema.

– Novela zakona na novo določa izračun primerljivih površin, pri čemer 
se za določitev primerljivih kmetijskih površin uporabljata dva kriterija, 
in sicer dejanska raba, kot je evidentirana v zemljiškem katastru ter 
boniteta kmetijskih zemljišč. Po novem se za 1ha primerljive kmetijske 
površine šteje: 

 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru 
evidentirana kot kmetijska zemljišča in  imajo boniteto zemljišč v 
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin od 50 do 
100, 

 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru 

evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto od 1 do 49, ali 
 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru 

evidentirana kot gozdna zemljišča.
– Če kmetija izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo, sestavljajo pa 

jo pretežno gozdovi, se za zaščiteno kmetijo štejejo le, če ima 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin, ki so po dejanski rabi 
v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča.«. 

– Zemljišča, ki niso pomembna za zaščiteno kmetijo, so zlasti: gozdna 
zemljišča, kmetijska zemljišča z boniteto, nižjo od 40, in zemljišča, ki 
so po namenski rabi stavbna, razen če gre za zemljišča, na katerih 
stojijo objekti za potrebe kmetije oziroma so potrebna za nadaljnji 
razvoj kmetije.

– Upravne enote morajo v petih letih od uveljavitve tega zakona po 
uradni dolžnosti preveriti, ali kmetije, ki so bile določene kot zaščitene 
kmetije v skladu z Zakonom o dedovanju kmetijskih gospodarstev 
(Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 – odločba US), izpolnjujejo pogoje 
po novem izračunu primerljivih površin in o tem v upravnem 
postopku izdati ustrezno odločbo. Pri tem se prednostno preverijo 
tiste kmetije, ki so predmet zapuščinskega postopka ali pravnega 
prometa med živimi.

– Upravna enota mora po novem letno poročati ministrstvu, 
pristojnemu za kmetijstvo, do 31. januarja tekočega leta za preteklo 
leto o številu preverjenih zaščitenih kmetij in o njihovih skupnih 
površinah, pri čemer se podatki izkazujejo glede na razvrstitev po 
bonitetnih ocenah. 

11. V katerih primerih ni potrebno prilagati zemljiških in katastrskih listin 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, torej da jih UE pridobi sama po 
uradni dolžnosti?
Za pridobitev gradbenega dovoljenja ni treba prilagati zemljiškoknjižnega 
izpiska, če je lastninska ali kakšna druga stvarna oziroma obligacijska 
pravica že vpisana v zemljiško knjigo, ker si ga UE pridobi sama po uradni 
dolžnosti. Katastrski prikaz pa mora stranka pridobiti sama v primeru 
izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta, ker 
mora skladno z Zakonom o graditvi objektov na zemljiškokatastrskem 
prikazu vrisati lego objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov 
tlorisni položaj in oblika ter navesti odmike objekta od parcelnih mej 
sosednjih zemljišč. Zemljiškokatastrski prikaz oziroma prikaz parcele 
lahko stranka pridobi na upravni enoti ali na geodetski upravi.

12. Rad bi postavil vrtno uto in bazen. Ali potrebujem gradbeno 
dovoljenje oz. soglasje občine? Koliko moram plačati?
Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, lahko 
spada vrtna uta po velikosti med enostavne ali nezahtevne objekte. 
Uta spada med enostavne objekte, če je njena površina do vključno 
20 m2 in med nezahtevne, če je njena površina do vključno 50 m2. Po 
navedeni uredbi spada bazen med enostavne objekte, če znaša njegova 
prostornina do vključno 60 m3. Za gradnjo enostavnega objekta ne 
potrebujete gradbenega dovoljenja, za gradnjo nezahtevnega objekta 
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pa potrebujete gradbeno dovoljenje, ki se izda na podlagi določenih 
podatkov in prikazov, ki jih lahko izdelate sami. Če pa želite graditi 
vrtno uto in bazen večjih dimenzij, kot so navedene v uredbi, pa spada 
takšen objekt med manj zahtevne ali zahtevne objekte, za katere si 
morate pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. V vseh primerih pa morate na pristojni občini 
najprej preveriti, če je gradnja tovrstnih objektov skladna s prostorskim 
aktom, ki velja za področje predvidene gradnje. Taksa za gradbeno 
dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta znaša 22, 66 EUR, taksa 
za gradbeno dovoljenje, ki je izdano na podlagi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, pa se določi glede na vrednost objekta.  

13. Na stanovanjski hiši moramo zamenjati streho, okna in žlebove. 
Radi bi tudi naredili novo fasado. Ali potrebujemo za ta dela gradbeno 
dovoljenje oz. soglasje občine?
Navedena dela lahko uvrstimo med vzdrževanje objekta, ki se izvaja brez 
gradbenega dovoljenja. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi 
se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, dela 
pa se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo. Na pristojni občini je 
potrebno  najprej preveriti, če vsebuje prostorski akt, ki velja za področje, 
kjer stoji vaša nepremičnina, kakšna določila, ki jih morate upoštevati pri 
nameravanih delih (vrsta materialov, barve …). 

14. Na zaščiteni kmetiji bi želeli podariti nekaj parcel otrokoma, da bi si 
zgradila stanovanjsko hišo. Kakšen je postopek in kaj potrebujemo, da bi 
to čim prej uredili?
V kolikor želite podariti parcele iz sklopa zaščitene kmetije z namenom 
gradnje stanovanjske hiše, je potrebno najprej pridobiti od lokalne 
skupnosti  potrdilo o namenski rabi prostora za želene parcele. Takšne 
parcele, ki imajo status stavbnega zemljišča, se lahko odpišejo od 
zaščitene kmetije,razen če gre za zemljišča, na katerih stojijo objekti za 
potrebe kmetije oziroma so potrebna za nadaljnji razvoj kmetije.  Vlogo 
za odpis parcele od zaščitene kmetije napišete sami, v njej navedete 
razlog odpisa in jo vložite na upravni enoti, kjer leži večina vaših zemljišč. 
Upravna taksa za izdano odločbo je po tar. št. 1 in 3 v višini 22,66 EUR.

15. Ali potrebujem soglasje soseda za postavitev ograje na meji moje 
parcele? Kdaj in v  katerih primerih potrebujem gradbeno dovoljenje? Ali 
se kot ograja šteje tudi živa meja?
Ograja spada po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje med enostavne objekte, če je njena višina do vključno 2 m ali 
med nezahtevne objekte, če je njena višina nad 2 m do vključno 3 m. 
Za gradnjo enostavnega objekta gradbeno dovoljenje ni potrebno, za 
gradnjo nezahtevnega objekta pa potrebujete gradbeno dovoljenje, pri 
čemer v postopku izdaje dovoljenja sodeluje sosed, če je oddaljenost 
objekta od meje sosednjih zemljišč manjša od treh metrov. Vsekakor pa 
morate na pristojni občini najprej preveriti, če je predvidena postavitev 

ograje skladna s prostorskim aktom. Živa meja je v določenih prostorskih 
aktih določena kot edina možna ograja, vendar pa ta ne predstavlja 
gradbenega posega, zato gradbeno dovoljenje ni potrebno. Zaradi 
dobrih medsosedskih odnosov predlagamo, da tudi v primerih, ko za 
ograjo ne potrebujete gradbenega dovoljenja in je ta poseg skladen s 
prostorskim aktom, soseda seznanite s predvidenimi deli. 

16. Zadnji vihar je v gozdovih polomil in izruval veliko dreves. Mnoga 
izmed njih ležijo na gozdnih poteh in cestah. Hkrati je ovirana varnost 
sprehajalcev in pohodnikov. Kdo lahko odredi in odstranitev teh dreves 
in na kakšen način?
Upravna enota ni pristojna za reševanje te problematike. Potrebno 
se je obrniti na Inšpektorat za gozdarstvo, ki ima v Celju prostore na 
Opekarniški cesti 2. 

17. Na parceli bi rad zgradil škarpo. Ali potrebujem gradbeno dovoljenje 
in ali moram plačati komunalni prispevek?
Podporni zid (škarpa) spada po Uredbi o razvrščanju objektov glede 
na zahtevnost gradnje med enostavne objekte, če je višinska razlika 
med zemljiščem do 0,5 m, ali med nezahtevne objekte, če je višinska 
razlika med zemljiščem do 1,5 m. Za gradnjo enostavnega objekta ne 
potrebujete gradbenega dovoljenja, za gradnjo nezahtevnega objekta 
pa potrebujete gradbeno dovoljenje, ki ga izda upravna enota na podlagi 
zahteve investitorja in določenih podatkov ter prikazov, kot stranka v 
postopku pa lahko sodeluje sosed, če je oddaljenost objekta od meje 
sosednjih zemljišč manjša od treh metrov. Če pa je višinska razlika med 
zemljiščem večja od 1,5 m, si morate za gradnjo takšnega opornega 
zidu pridobiti gradbeno dovoljenje, ki ga izda upravna enota na podlagi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tudi pri gradnji opornih 
zidov morate najprej na pristojni občini preveriti, če je poseg skladen s 
prostorskim aktom. Glede komunalnega prispevka pa vam odgovarjamo, 
da je ta v pristojnosti občine in se ne odmerja za gradnjo enostavnih 
in nezahtevnih objektov, v primeru izdaje gradbenega dovoljenja na 
podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pa mora investitor 
upravnemu organu predložiti potrdilo pristojne občine, da je komunalni 
prispevek poravnan. Zato predlagamo, da se za podrobnejše podatke 
glede višine komunalnega prispevka obrnete na pristojno občino.

18. Ali lahko zgradim kozolec, ki bi v zgornjem delu služil kot gospodarsko 
poslopje? Kakšen je postopek in kaj potrebujem? Ali je potrebno imeti 
status kmeta?
Kozolec lahko po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje spada med nezahtevne, pomožne kmetijsko-gozdarske objekte 
(dvojni kozolci – toplarji), če znaša površina do vključno 150 m2. Etažnost v 
uredbi ni določena, kar pomeni, da je lahko izveden tudi v dveh etažah, pri 
čemer je lahko površina vsake etaže 75 m2, namembnost etaže pa mora 
biti skladna opisu objekta, se pravi, da mora služiti kmetijski pridelavi. Po 
navedeni uredbi je lahko kozolec tudi enostaven objekt, če je površine 
do vključno 40 m2. Če pa želite zgraditi kozolec večjih dimenzij, kot so 
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navedene, pa spada takšen objekt med manj zahtevne ali zahtevne 
objekte. Enostavni objekti se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, 
nezahtevni objekti na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo 
nezahtevnega objekta, manj zahtevni in zahtevni objekti pa na podlagi 
gradbenega dovoljenja, ki ga izda upravna enota na podlagi projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predlagamo, da na pristojni občini 
najprej preverite, če je predviden poseg skladen s prostorskim aktom in 
če prostorski akt določa, da lahko tovrsten objekt gradi samo investitor, 
ki ima status kmeta.

19. Kdaj ni potrebno izvesti tehničnega pregleda za pridobitev 
uporabnega dovoljenja?
Zakon o graditvi objektov določa, da lahko uradna oseba pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za objekt ali del objekta, ki se mu je spremenila 
namembnost  in za manj zahtevni objekt, sama opravi ogled. Če 
pa na ogledu sama ne more ugotoviti izpolnjevanja pogojev za 
izdajo uporabnega dovoljenja, ali če že po prejetju zahteve za izdajo 
uporabnega dovoljenja ugotovi, da bo potrebno imenovanje komisije 
za tehnični pregled, imenuje komisijo za tehnični pregled in z njo opravi 
tehnični pregled tudi za manj zahtevni objekt.
Med posebne primere pridobitve uporabnega dovoljenja, ko ni treba 
izvesti tehničnega pregleda, pa lahko spadata pridobitev uporabnega 
dovoljenja za objekt, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja zaradi 
preprečitve naravne oziroma druge nesreče oziroma zato, da so se z 
njegovo pomočjo zmanjšale njene posledice, če investitor po izgradnji 
takšnega objekta in po prenehanju navedenih okoliščin vloži zahtevo 
za izdajo uporabnega dovoljenja, tej zahtevi pa priloži geodetski načrt 
novega stanja zemljišča in ustrezno dokazilo o izpolnjevanju bistvenih 
zahtev ter za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega 
dovoljenja, 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.

20. Ali je mogoče pridobiti izpiske iz matičnih evidenc in različna potrdila 
po elektronski pošti?
Da, če imate urejen varni elektronski podpis.
Za poslovanje z državnimi organi na elektronski način je potrebno 
pridobiti digitalno potrdilo.

21. Kdo mora poskrbeti za prijavo najemnika glede začasnega ali 
stalnega prebivališča ter koliko je potrebno plačati?
Stanodajalec mora prijaviti začasno prebivališče državljana oziroma 
tujca, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, ko 
se začasno nastani v nastanitvenem objektu, na katerikoli upravni enoti 
v roku treh dni po njegovem sprejemu, ne glede na trajanje nastanitve.
Stanodajalec mora tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima 
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, prijaviti policijski postaji, na 
območje katere se posameznik nastani, v treh dneh po prehodu državne 
meje oziroma po spremembi nastanitve.
Lastnik ali najemnik objekta mora tujca z veljavnim dovoljenjem za 

prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in 
prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma 
začasnega prebivališča, prijaviti pri policijski postaji, na območje katere 
se posameznik nastani, če namerava tujec v tem naselju prebivati več kot 
tri in ne več kot 60 dni, in sicer v roku treh dni od dneva naselitve.
Stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
fizična oseba, ki proti plačilu sprejema goste na prenočišče oziroma 
počitek in se po predpisih o gostinstvu šteje za sobodajalca ali v okviru 
svoje dejavnosti posameznikom nudi začasno nastanitev. Stanodajalec 
je tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki opravlja recepcijske 
storitve v imenu in za račun drugih stanodajalcev. Stanodajalec mora 
prijaviti začasno prebivališče posameznika, ko se začasno nastani v 
nastanitvenem objektu.
Za prijavo stalnega ali začasnega prebivališča ni predpisane upravne 
takse.

22. Prosim, če navedete, od kdaj in kolikšne so (nove) cene pri registraciji 
motornih vozil?
Registracija in podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja se je od 
15. 7. 2013 povečala za približno 10%. Tako morajo zaradi podražitve npr. 
letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu lastniki avtomobilov 
s prostornino med 1350 in 1800 cm3 plačati 96 evrov ali 11 evrov več kot 
doslej. 

23. Kaj pomeni status voznika začetnika in kakšne so pravne posledice?
Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 
enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh 
let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne 
glede na to ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik 
začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve 
pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 
ali A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.
Voznik s statusom voznik začetnik plača višjo zavarovalno premijo pri 
zavarovanju svojega vozila (tudi kot uporabnik). Za odpravo tega statusa 
pa mora opraviti  vadbo  varne vožnje in skupinsko delavnico, katere se 
mora udeležiti po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. 
Program izvaja Javna agencija za varnost prometa preko pooblaščenih 
izvajalcev programa. Pooblastilo se izdaja za dobo treh let. 

24. Ali je potrebno prilagati izpiske iz matičnih ter ostalih evidenc pri 
upravnih storitvah kateregakoli upravnega organa v državi (npr. davčne 
uprave, centrov za socialno delo itd)?
139. člen Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da si uradna 
oseba, ki vodi postopek, priskrbi po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, 
o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje. Enako 
ravna uradna oseba glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen 
drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali 
nosilec javnega pooblastila.
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Če uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen za odločanje, je dolžan 
od pristojnega organa podatke zahtevati takoj oziroma najkasneje v roku 
treh delovnih dni po vložitvi vloge. Zaprošeni organ je dolžan te podatke 
brezplačno posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, če ni v 
predpisu, ki ureja uradno evidenco, drugače določeno.
Navedenih izpiskov ni potrebo prilagati!

25. Kakšni so pogoji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje tujcu?
Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki pet let neprekinjeno 
zakonito prebiva v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje 
ali potrdila o vloženi prošnji za njegovo podaljšanje ali izdajo nadaljnjega 
dovoljenja za začasno prebivanje  in izpolnjuje druge pogoje za izdajo 
dovoljenja za prebivanje.
Prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je treba priložiti: overjeno 
kopijo veljavnega potnega lista, dokazilo o zadostnih sredstvih za 
preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega 
dohodka v Republiki Sloveniji, (265,22 EUR), dokazilo o ustreznem 
zdravstvenem zavarovanju, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v 
Republiki Sloveniji in potrdilo iz kazenske evidence matične države. 
Prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje je tujec dolžan priložiti tudi 
ustrezno fotografijo (velikosti 3,5 x 4,5 cm), ki kaže njegovo pravo podobo 
in dati dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem.

26. Ali lahko vloži tujec vlogo za stalno prebivanje s pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas?
Tujec lahko k prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje predloži 
tudi pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
Taksa in izkaznica za dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji 
znaša 107,15 EUR.

27. Kakšne so novosti, roki in cene na področju izdaje osebnih izkaznic in 
potnih listov?
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je z mesecem majem 
pričelo z obveščanjem državljanom s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji o poteku veljavnosti osebnih izkaznic in potnih listov. 
Prva obvestila so bila poslana do 10. maja, in sicer tistim državljanom, ki 
jim veljavnost osebne izkaznice in potnega lista poteče v mesecu juniju 
2013.
Obvestila bodo pošiljali do 10. v mesecu za naslednji mesec.
Čakalna doba za obe listini je 5 delovnih dni. V kolikor stranka želi vložiti 
vlogo za prioritetno izdelavo osebne izkaznice ali potne listine, lahko 
vlogo vloži na katerikoli upravni enoti  v Sloveniji do 11. ure in jo po 12. uri 
dvigne na Upravni enoti v Celju.
CENE za izdelavo osebnih izkaznic so naslednje (strošek tiskovine in 
upravna taksa):   
Starost od 18 - 70 let  in po 70. letu je  cena 18,77 €, prioriteta 28,28 €.
Mladoletni državljani  od 3 do 18 let je cena 14,25 €, prioriteta 19,24 €.
Za otroke stare do 3 let pa je cena 12,43 €, prioriteta 15,60 €.
CENE za izdelavo potnih listin so od 7. 8. 2013 dalje naslednje:

za otroke do dopolnjenega 3 leta starosti  je cena 31,17 €, prioriteta 34,34€.
Za mladoletne državljana stare od 3 do 18 let je cena 35,25 €, prioriteta 
42,50 €.
Za polnoletne državljane pa je cena 42,05 €, prioriteta 56,10 €.

28. Prosim, če odgovorite, kaj sodi med osebno dopolnilno delo, kakšen je 
postopek ter koliko moram plačati?
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam 
opravlja dela, ki so našteta v seznamu del, ki se štejejo za osebno 
dopolnilno delo. Seznam del je  priloga Pravilnika o delih, ki se štejejo za 
osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, 
št. 30/2002).
Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo je razdeljen v dve 
skupini :
V skupino A spadajo :
- dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in 

prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela, občasna 
pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, 
počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih 
površin ter delo na kmetiji, občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, 
bolnim in invalidom na domu, izdelovanje različnih izdelkov, ki 
jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih(npr. spominki, dekorativni predmeti, 
tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski 
predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja 
teh izdelkov, mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalni način 
ter občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na 
tradicionalni način.

V skupino B spadajo:
 -izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov 

domače in umetne obrti, ki so izdelani iz materialov, kot so glina in 
keramika, steklo, volna , bombaž, lan, konoplja in druga naravna 
vlakna, šibje, ličje, trsje, slama, les, živila, vosek, naravno usnje, kovina, 
kamen. Pred priglasitvijo teh del je potrebno za te izdelke pridobiti 
pozitivno mnenje Obrtne zbornice Slovenije.

Osebno dopolnilno delo lahko priglasi fizična oseba pod pogojem, da 
delo opravlja sama. Zahtevo poda pred začetkom opravljanja dela pri 
pristojni upravni enoti na predpisanem  obrazcu. Priglasitelj osebnega 
dopolnilnega dela mora biti vpisan v seznam zavezancev, ki opravljajo 
osebno dop. delo pri upravni enoti, kjer ima stalno prebivališče.
Letni prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela ne smejo presegati 
minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta( ki za 
leto 2012 znaša bruto 763,06 EUR oz. netto 584, 29 EUR -Ur. list RS, št. 
5/2013.). Letni prihodek ugotavlja davčni urad, kjer je posameznik vpisan 
v davčni register, na podlagi podatkov o prihodkih iz naslova osebnega 
dopolnilnega dela. 
Taksa, ki jo mora fizična oseba plačati ob vložitvi svoje vloge, znaša 4,54 
EUR.  

UPRAVNA ENOTA CELJE SVETUJE



št. 59 / 2013 21

Na sprejemu na Občini Dobrna se je Hilariju pridružil tudi do-
mačin - letošnji državni prvak v hitrostnem kolesarjenju, Kle-

men Štimulak, ki 
je na zemljevidu 
na mesto Občine 
Dobrna prilepil 
lipov list. Po izro-
čitvi skromne po-
zornosti je Hilarij 
nadaljeval svojo 
pot proti sosednji 
Občini Vojnik, se-
veda v družbi na-
šega državnega 
prvaka in prija-
teljev kolesarjev, 
ki so se mu kljub 
visokim tempera-
turam z veseljem 
pridružili.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

dogodki
Ultramaratonski kolesar Hilarij 
v okviru podviga 211 lipovih listov obiskal tudi Občino Dobrna

V petek, 2. 8. 2013, ob 16. uri je tudi našo občino obiskal ultra-
maratonski kolesar Radovan Skubic Hilarij.  V okviru podviga 211 
lipovih listov, ki ga je izvajal v obdobju od 23. julija do 3. avgu-
sta, se je namreč odločil prekolesariti 211 občin. Sicer se je prej 
omenjenega  podviga lotil že lansko leto, vendar je med kole-
sarjenjem četrti dan padel in se poškodoval, zato je bil projekt 
prekinjen. Letošnje poletje pa mu je uspelo podvig dokončati 
in je tudi v našo občino prinesel svoje »zeleno sporočilo. Na svo-
ji poti po Sloveniji je promoviral tudi kolesarske poti Srca Slove-
nije za družine in bolj zahtevne cestne in gorske kolesarje, saj se 
zavzema za promocijo kolesarjenja kot eno najbolj trajnostnih 
oblik mobilnosti in rekreacije.

Klemen Štimulak je nalepil lipov list na mesto, kjer leži Dobrna.

Skupinska slika s sprejema na Občini Dobrna.

Kolesarji pred odhodom.

Prevzem »zelenega sporočila za Občino Dobrna«
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Blagoslov kapele

Več kot 20 let je med nami, 
Lokovinčani,  tlela velika želja 
po kapeli, stičišču naših poti. 
Želja je zorela in dozorela, saj 
smo leta 2011 začeli z delom. 
Zemljo, kjer danes stoji kapela, 
so podarili Francetovi, za kar se 
jim tudi zahvaljujemo; vso do-
kumentacijo je urejal naš sve-
tnik, g. Jože Lugarič. Takoj po 
dopustih so  pripeljali stroje in 
začeli so z izkopi. Nekaj dni za-
tem so bili že uliti temelji. V tem 
letu je gradnja do podstrehe 
potekala zelo pospešeno. Leta 
2012 so delali omete, urejena 
je bila okolica. Dela so se usta-
vila, ko smo, na žalost, izgubili 
našega predragega vaščana 
Francija. V letošnjem letu smo 
z deli nadaljeval zelo pospe-
šeno. Prišli smo do zaključne 
faze. Poslikavo kapele je nare-
dil naš občan,amaterski slikar, 
g. Karli Jevnišek. Zelo smo mu 
hvaležni. Postavili smo tudi luč, 
kajti na tem mestu otroci ča-
kajo kombi in pozimi je zjutraj 
še tema. Tako je naša kapela  
primerno osvetljena. Organi-
zirali smo tudi dvodnevni iz-
let v Međugorje in v Lokovino 
pripeljali kipec Marije - Kraljice 
miru. Zelo smo bili veseli, kaj-
ti finančna sredstva za kipec 
je prispevala Župnija Dobrna. 
Hvala! 
V vsem tem obdobju smo se 
trudili tudi pri nabiranju pro-
stovoljnih prispevkov. Veliko 
dobrih ljudi je prispevalo. S 
skupnimi močmi nam je uspe-
lo zbrati kar nekaj finančnih 
sredstev in materiala, za kar 
smo zelo hvaležni vsem in 
vsakemu posebej. Res iskrena 
HVALA! Hvala tudi Občini Do-
brna, ki nam je prispevala za 

materialna sredstva. 
Vaščani smo v dveh letih pri-
dno delali, eni bolj, drugi manj; 
moški so prevzeli fizična dela, 
ženske pa so poskrbele, da 
niso bili lačni. Vsa evidenca 
dela je bila skrbno vodena in 
vse skupaj znaša preko 700 de-
lovnih ur. Z veliko medsebojne 
spodbude in podpore nam je 
uspelo.
In tako smo prišli do sobote, 7. 
septembra, ko je bil za nas Lo-
kovinčane prav poseben in lep 
dan. Slavnostno  sveto mašo 
in blagoslov kapele ter zvona 
želja je opravil naš župnik, g. 
Milan Strmšek, skupaj z duhov-
niki iz sosednjih far. Sodelovali 
so tudi pevci MeCPZ Dobrna, 
Godba iz Dobrne nam je zai-
grala na koncu, Kmečke žene 
so zapele, Fušarji so zaigrali in 
zapeli, duo Twist je poskrbel za 
zabavno vzdušje. Hvala vsem!
Lokovinčani smo zelo ponosni 
na sokrajana, g. Jožeta Lugari-
ča, člana Občinskega sveta Ob-
čine Dobrna, ki s svojo energi-
jo in delavnostjo pripomore, 
da naša vasica živi. Želimo si, 
da kapelica postane kraj, kjer 
se bomo radi srečevali ob pri-
ložnostih, ki nas bodo pove-
zovale in ne razdruževale. Naj 
bo Lokovina vasica, kjer vlada-
jo mir, povezanost, ljubezen, 
poštenje in vera, v družinah in  
med sosedi. Hvala vsem za da-
rove in pridne roke.
Spoštovani vsi! Če boste kadar-
koli začutili potrebo po iskanju 
notranjega  miru, ste prisrčno 
vabljeni k naši Mariji - Kraljici 
miru. Pridite v Lokovino, veseli 
vas bomo.
Hvaležni Lokovinčani. 

Mojca Zaponšek
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Pod streho tudi  Mlinarska nedelja

In to čisto dobesedno. Samo 
nekaj ur po zaključku priredi-
tve je že padel prvi dež. 
Tudi letos je bilo drugo nedeljo 
v mesecu septembru pri Pun-
gartnikovih, po domače Vov-
kovih, v Lokovini 36, živahno. 
Dogajala se je namreč družab-
na prireditev Mlinarska nede-
lja, že 7. zapored, ki jo organi-
ziramo člani KUD Dobrna, TD 
Vinska Gora in Pungartnikova 
kmetija. 
Letos smo se vrnili k izvirnemu 
scenariju prireditve in program 
začeli pri zgornjem mlinu, kjer 
so zapeli pevci moškega pev-
skega zbora KUD Dobrna. Do-
mačini iz zaselka Loka pa so 
skrbeli, da ne bi poslušalcem 
zaradi žeje in lakote popusti-
la koncentracija. Ob glasbeni 
spremljavi harmonikarjev Ja-
neza Jakoba in Žana Majcena 
smo se nato selili, najprej k 
srednjemu mlinu, kjer so za-
pele pevke ženskega pevskega 
zbora Korona, in nato k spo-
dnjemu, Vovkovemu mlinu, 

kjer pa nas je pričakala glasba 
na pihala KUD Dobrna.
Vaške pevke iz Dobrne so z 
venčkom ljudskih pesmi na 
temo pranja perila pospremile 
postavitev table TD Dobrna, ki 
mimoidoče opozarja na dva 
perilna kamna ob potoku pri 
domačiji Vovkovih. Manjkala 
tudi ni demonstracija pranja v 
potoku. Kulturni del prireditve 
so zaključili ljudski pevci skupi-
ne Reber iz Vinske Gore in fol-
klorna skupina KUD Dobrna. V 
zabavnem delu pa so za dobro 
voljo skrbele mlade glasbene 
zasedbe iz ožje in širše okolice. 
Mateja Golčer je s poljudnim 
napovedovanjem povezovala 
»rep in glavo« prireditve. Pri 
zgornjem in srednjem mlinu 
ji je to odlično uspevalo tudi 
brez zvočnikov.
Obisk je pokazal, da se je prire-
ditev med prebivalci Dobrne, 
Vinske Gore in okolice »prijela«. 
Je nekakšen zaključek poletja. 
To, da smo imeli vsa leta lepo 
vreme, dokazuje, da je všeč 

tudi nekomu tam zgoraj. Če 
sem lahko malce »žleht«, temu 
tam zgoraj Grajska nedelja na-
ših sosedov iz Nove Cerkve ni 
tako pri srcu. Pa daleč od tega, 
da jim nisem želel lepega vre-
mena! 
Mlinarske nedelje ne bi bilo 
brez prostovoljnega dela pri 
pripravi prizorišča, pripravi jedi 
in pijače ter številnih opravil 
okrog ozvočenja, oglaševanja 
... Seveda ni bilo vse tako, kot 
bi želeli. Verjetno tudi nikoli ne 
bo! V tem je tudi čar, da smo 

lahko prihodnjič še boljši.
Z letošnjo Mlinarsko nedeljo 
smo začeli  niz obletnic in ma-
gičnih številk. Ta, sedma, nas je 
spomnila na sedem palčkov. 
Deseta bo prva okrogla oble-
tnica. Z dvanajsto pa bomo eni 
z mislimi pri apostolih, drugi 
pa pri dvanajstih razbojnikih 
iz popularne ruske narodne 
pesmi. Pot do teh številk pa 
seveda vodi preko 8. Mlinarske 
nedelje. A o tej naslednje leto 
ob tem času.

Aleš Štepihar, 

predsednik KUD Dobrna

Lokavinski pohod

Po tako dolgi zimi smo težko 
pričakali pomlad, a pomladni 
dnevi so bili mrzli, vetrovni in 
deževni. Narava se je začela 
kasneje prebujati, težko smo 
čakali, da so prišli toplejši dne-
vi, da smo lahko uživali na pro-
stem. Junija je narava že zelo 
bujno blestela. 25. junija, na 
dan državnosti, smo v Lokovini 
in Loki organizirali že tretji Lo-
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kavinski pohod. Zbrali smo se 
pod Kačjim gradom. Pohod se 
je pričel z vzponom na grad, 
kjer so muzikantje in pevci s 
petjem in igranjem pričarali 
prav veselo vzdušje. Za dobro 
voljo je poskrbel tudi Branko 
Lugarič, ki nas je s kratkim go-
vorom zelo nasmejal. Pot smo 
nadaljevali proti domačiji Lam-
perček, kjer so nas lepo sprejeli 
in postregli. Tam smo se tudi 
okrepčali s pecivom, ki so ga 
spekle in pripravile naše poho-
dnice. Ogledali smo si jelene, 
ki so jih ravno krmili, in lovsko 
sobo, ki je prava zbirka žival-
skih trofej. Čas je hitro mineval, 
zato smo morali ponovno vze-
ti pot pod noge. Šli smo  proti 
naslednji postojanki, domačiji 

Pan. Med potjo so nas ustavili 
Videčevi, ki so nas prav lepo 
pogostili. Polni dobre volje 
smo prišli do Panovih, kjer nas 
je pričakala prava gostija. Ob 
sproščenem klepetu in dobri 
glasbi je čas hitro mineval, mi  
pa smo morali naprej proti ci-
lju. Bili smo dobre volje in pol-
ni energije, ko smo premago-
vali pot skozi gozd. Mnogi so 
obujali spomine, kako je bilo, 
ko so hodili v šolo po tej poti 
in kakšne dogodivščine so se 
jim pripetile. Ko smo se bližali 
cilju, so nas Javornikovi pova-
bili na kratek postanek, toda 
ker so tam doma muzikantje, 
brez petja in veselja ni šlo, tako 
je vesela pesem ponovno za-
zvenela. Ustavili smo se še pri 

Mlinškovih in kmalu nas je do 
cilja ločilo samo še nekaj sto 
metrov. Cilj letošnjega pohoda 
je bil pod kozolcem na Štan-
clovi domačiji. Pojedli smo go-
laž in domači kruh, pripravlje-
na  za zaključek pohoda. Toni 
in Brigita sta pripravila še raz-
lično pecivo in dobrote, tudi za 
pijačo sta poskrbela. Ko smo 
se najedli, so muzikantje nare-
dili pravo vzdušje, nasmejali in 

zabavali smo se tudi ob igrah, 
ki jih je vodil Gorazd. Zabavno 
druženje je potekalo pozno v 
popoldne, počasi smo se do-
bre volje razšli in odšli vsak po 
svoji poti domov. Hvala vsem, 
ki ste prinesli dobrote, še pose-
bej tistim, ki ste nas med potjo 
pogostili. Hvala muzikantom 
za  prav zabavno vzdušje in 
vsem, ki ste prišli na pohod ter 
prinesli s seboj dobro voljo.

Jože Lugarič

Šesto glasbeno poletje se zaključuje…

Tudi v letošnjem letu smo vse petkove večere med 14. junijem in 
13. septembrom v dvorani Zdraviliškega doma namenili glasbe-
nim užitkom. V 14 koncertih so nastopili: -Učitelji Glasbene šole 
Velenje; Moški pevski zbor KUD Dobrna; Duo Kitara (večer špan-
ske in filmske glasbe); Juan Vasle in Tadej Podobnik; Duo Breza-
všček-Makiko; Nataša Loborec - Perovšek in David Kostanjevec; 
Astropia; Skupina Beer Belly; LATinTENT; Trio Sensibile; Trio Reve-
rie; The Baden-Wuerttemberg Youth Wind Ensamble; Glasbena 

šola Velenje (vibra-
foni) in Alenka Go-
dec. Kot vidite, so v 
programu sodelovali 
tako domači kot tudi 
tuji  vrhunski glasbe-
niki in lahko rečemo, 
da je bilo poskrblje-
no tudi za najzahtev-
nejše glasbene nav-
dušence.

Organizatorji priredi-
tve, Terme Dobrna,  
Občina Dobrna, Za-
vod za turizem šport in kulturo Dobrna – ZTŠK Dobrna in usta-
nova Imago Sloveniae, verjamemo, da so glasbeni poletni veče-
ri popestrili počitniški utrip domačih in tujih gostov, vsakdanjik 
domačinov in ljubiteljev glasbe iz širše okolice, zato se bomo 
podobne prireditve trudili organizirati tudi v bodoče.

ZTŠK DOBRNA,

Marija Švent

Foto: Facebook
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Otvoritev razstave slikarke Suzane Švent

V Kulturnem domu Dobrna je 
prav na dan občinskega pra-
znika, petnajstega junija, po-
tekala otvoritev razstave slik 
naše mlade umetnice Suza-
ne Švent s Klanca. Suzana je 
slikarka mlajše generacije, ki 
pod mentorstvom profesor-
jev Hermana Gvardjančiča in 
Sergeja Kapusa končuje študij 
na Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje v Ljubljani. 
Našemu povabilu, da v Kultur-
nem domu pripravi razstavo, 
se je z veseljem odzvala.  Ob 
otvoritvi je potekal kulturni 
program, ki ga je povezoval g. 
Gorazd Špegel, nastopili pa so 
pevci Grče in pianistka Petra 
Rebernik. Zbrane prisotne je 
ob  otvoritvi pozdravil župan 
Občine Dobrna, g. Martin Bre-
cl, ki je Suzani ob tej priložnosti 
izročil tudi skromno pozornost 
in ji zaželel vse dobro na nje-
ni umetniški poti. Po uradnem 
delu je sledilo še prijetno dru-
ženje ob domačih dobrotah, 

ki so jih pripravili Suzanini 
domači. V informacijo naj na 
koncu povemo, da je razstava 
v Kulturnem domu odprta še 
vse do 15. 12. 2013, in sicer ob 
petkih med 16. in 19. uro in ob 
sobotah med 9. in 12. uro.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent



št. 59 / 201326

DOGODKI

Čarovniška predstava 
Marlizz show
V  nedeljo, 21. 7. 2013,  nas je na Dobrni ponovno obiskal  čarodej 
Marlizz. Tudi tokrat so vsi otroci Vrtca Dobrna prejeli brezplačno 
vstopnico za ogled predstave. Predstava je bila izvedena v dveh delih. V prvem delu smo si ogledali trike s čaranjem raznoraznih 

živali ter številne druge čarovniške skrivnosti s kartami in rutami. 
Po kratki pavzi pa je sledil še drugi del predstave, ki  ji v čarov-
niškem jeziku rečejo tudi »velike iluzije«. Ogledali smo si med 
drugimi tudi trike s sabljami in lebdenje, ki je bilo še posebej 
zanimivo, saj je pri triku sodelovala asistentka, ki je bila izbrana 
izmed publike.  Otroke so navdušile številne male živali, s kateri-
mi so se  po končani predstavi lahko tudi slikali. Po zadovoljnih 
obrazih tako malih kot tudi velikih obiskovalcev je bilo razbrati, 
da so preživeli lepo čarovniško obarvano popoldne.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent

Predstavitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni

Letošnji, že 51. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, je 
potekal od 24. do 29. avgusta 2013 v Gornji Radgoni. Na raz-
stavnem prostoru Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja 
do Bohorja«,  v katero smo vključeni, je bil ponedeljek dan za 
predstavitev turistične ponudbe Dobrne. Poudarek je bil na naši 
skupni blagovni znamki območja - Zeleni snop. V predstavitvi 
so sodelovale nekatere članice Aktiva kmečkih žena Dobrna s 
predstavitvijo znamke Dobra Dobrna: predstavnica kmetije Ja-
vornik, predstavnika Piknik prostora pri Marovšek, skupina Ve-
seli Fušarji in Terme Dobrna, ki so obiskovalcem predstavljale 
možnost bivanja v naših termah. Verjamemo, da se bodo obi-

skovalci našega razstavnega prostora še kdaj spomnili na nas, 
delno zaradi kulinaričnih užitkov, ki so jih bili deležni, delno pa 
tudi zaradi uspešne predstavitve  turistične ponudbe  ter  pri-
jaznih in ustrežljivih ljudi. Vsem, ki ste na letošnji predstavitvi 
sodelovali, se zahvaljujemo in vas vabimo k sodelovanju tudi v 
prihodnje.

ZTŠK Dobrna,

Marija Švent
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Dobrnčani v Baški – letovanje druge kolonije šolskih otrok 
Sredino dobro jutro ... in že smo se z nasmehom na ustnicah 
in pričakovanjem po novih dogodivščinah odpeljali proti Baški. 
V naših glavah so se porajala vprašanja: bo lepo vreme, kako 
bomo spali, bomo zelo pogrešali starše, ali je morje mrzlo, 
bomo stkali nova znanstva in prijateljstva ... ?
Končno, na cilju smo! Morje, sonce in dobro kosilo so nas priča-
kali, tako da smo nabrali nove moči za popoldanske podvige na 
plaži. Začutili smo obalo in slano modro morje, ki je kar vabilo 
in vabilo...
Po začetnemu spoznavanju drug drugega so otroci poimeno-
vali svoje skupine z izvirnimi imeni, ki označujejo morje, lenarje-
nje in dobro počutje.
Kar sedem otrok in pet odraslih iz Dobrne je letos letovalo v 
koloniji v Baški na otoku Krku. Če napišem, da je bilo super, bi 
mi vsi pritrdili. Res, imeli smo se zelo lepo in verjetno jih bo kar 
nekaj odšlo v kolonijo še drugo leto. 
Poleg tega, da so otroci spoznali mnogo novih prijateljev, se 
osamosvojili in skrbeli zase, se dobro zabavali, plesali, peli, na-
stopali, se potepali po mestu, vozili z ladjo in opazovali morsko 
dno, našli talent Baške, Mistra in Miss Baške in se tudi poletno 
zaljubili, so se marsikaj novega naučili in spoznali, kako lepo je 
na morju med novimi znanci.
Maja Felicijan pove, da ji je všeč, ker smo dvakrat na dan bili na 
plaži. Deja Adamič pravi, da je hrana zelo dobra, Laro Felicijan 
pa navdušuje veliko prostega časa, vendar pa ji ni všeč, ker mo-
rajo vstajati že ob 7.30 zjutraj.

Torej, prisrčna in morsko obarvana zahvala vsem, ki ste pripo-
mogli, da je bivanje v Baški tako  zelo prijetno. Kuharicam za 
odlično, res odlično in zelo okusno  pripravljene obroke; njam, 
njam , kako smo se basali; sestri Ruži za skrb, da so bili otroci 
zdravi, Zavodu Celeia d. o. o. pa, da je Baška to, kar je.
In kdo je bil zraven? Mali morski sadeži: Deja Adamič, Maja Fe-
licijan, Laura in Jasmina Smrečnik, Lara Felicijan ter Andraž in 
Tomaž Arlič.
Pa še morske vzgojiteljice in morski vzgojitelj: Jerneja Mastnak, 
Darja Kolar, Mateja Golčer ter Gabrijel Dečman. In seveda Mateja 
Kos, pedagoška vodja, avtorica tega morsko obarvanega članka.
Fotografije povedo vse!

Harmonike ob Blejskem jezeru
Odzvala sem se vabilu v prejšnji številki Dobrčana in se v sprem-
stvu družine udeležila 1. poletnega srečanja harmonikark in har-
monikarjev ob Blejskem jezeru, ki je potekalo 21. 7. 2013.
Organizirani so bili brezplačni prevozi od parkirišč do prizori-
šča dogajanja, tako da je bila skrb, kako dokaj težko harmoniko 
prenesti do centra, odveč. Na informacijski stojnici v Festivalni 
dvorani sem potrdila udeležbo, prejela bon za malico in pijačo 
ter spominsko nalepko. 
Prisluhnili smo godbi Gorje, ki  je na glavnem odru priredila  
koncert  za dobrodošlico vsem obiskovalcem. Sprehodili smo se 
po promenadi, kjer so ponujali hrano, pijačo, spominke, izdelke 
domače obrti … Ustavila sem se ob stojnici g. Braneta Poličarja 
in preizkusila nove harmonike. 
Nekaj po 11. uri pa smo že začeli iskati vsak svoj prostorček ob 
jezeru. Prostovoljci v rumenih majicah so nas usmerjali glede na 
dure. Največ jih je bilo C F B, potem B Es As in še Cis Fis H.

Razporejeni smo bili v obliki podkve med hotelom Toplice in 
Grajskim kopališčem. Točno ob 12. uri smo ob napovedi iz mi-
krofona in zamahu zastave iz  čolna na  jezeru zaigrali  »Otoček 

Baška kolonija
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sredi jezera«. Težko opišem občutke v trenutku, ko je iz 404 har-
monik donela legendarna Avsenikova melodija. Obiskovalci so 
nas nasmejanih obrazov  nagradili z navdušenim in prisrčnim 
aplavzom. 

Potem je bil čas za okrepčilo in počitek v senci, sprehod ob ob-
čudovanju lepot našega blejskega bisera, medsebojnemu spo-
znavanju in družnemu igranju.  
Ob 14. uri smo igraje krenili v povorki skozi promenado mimo 
glavnega odra do Casinoja, od koder smo se po potki ob jezeru 
vrnili ob vznožje odra, kjer je nastala skupinska fotografija. Sledi-
la je podelitev nagrad. Najmlajši udeleženec je bil petletni fantič 
iz Gorij, ki je zaigral Kuža pazi. Najstarejši se je rodil davnega leta 
1927, izbirali pa so tudi najvišjega harmonikarja in najštevilčnej-

šo prijavljeno skupino, ki je štela 47 članov – glasbeno društvo 
Niko Poles.
Izmed vseh vnaprej prijavljenih  harmonikarjev so izžrebali dva 
dobitnika za darilni bon za lajbič gorenjske narodne noše, nare-
jen po meri  izžrebanca, ter glavno nagrado harmoniko Poličar 
s sliko Bleda v mehu. Sreča je bila na strani Društva harmonikar-
jev Mirna Peč, saj sta bila srečna nagrajenca  njihova člana. Sle-
dila je zabava s člani ansambla Slovenski pozdravi, proti večeru 
pa so jih zamenjali Slovenski zvoki.
To srečanje je popestrilo dogajanje v okviru Blejskih dnevov in 
želja organizatorjev je, da preraste v tradicionalno. Za prihodnje 
leto obljubljajo vsebinsko bogatejšo različico in kličejo nasvide-
nje 20. julija 2014. Vabilu se pridružujem tudi jaz. Vsi harmonikar-
ji in ljubitelji harmonik, ki ste iz kakršnegakoli vzroka letos manj-
kali, rezervirajte si nedeljo in doživite edinstven utrip Bleda, saj 
poteka vse v res sproščenem vzdušju.   

Katja Žerjav

Nove orgle v naši župnijski cerkvi
Orgle že stoletja lepšajo cerkveno bogoslužje, dandanes so 
spremljevalec cerkvenega petja, prav tako imajo pomembno 
vlogo kot koncertno glasbilo. V cerkvah prisluhnemo orglam ob 
veselih ter žalostnih trenutkih in drugih pomembnih dogodkih, 
še posebej ob cerkvenih praznikih in praznikih svetnikov. V naši 
župniji smo se odločili za nakup novih orgel, da bi z njimi še 
naprej igrali in peli v čast ter slavo Bogu.
Ko smo z idejo seznanili gospoda župnika, nam je bil ta takoj 
pripravljen pomagati. Začelo se je zbiranje denarja, hkrati pa 
tudi izbiranje orgel, ki bi kar najbolje izpolnile naša pričakovanja. 
Pred nakupom smo z gospodom župnikom testirali možne raz-
ličice digitalnih orgel, po dolgem in tehtnem razmisleku pa smo 
se odločili za digitalne sakralne orgle Viscount Vivace 90, to so 
3-manualne orgle s 46 pojočimi registri in celim pedalom (32). 
Kupili smo jih pri podjetju Glasbila d. o. o., Ljubljana, generalni 
zastopnik za Viscount Italija. Po dostavi orgel so bila potrebna 
še prenovitvena dela na cerkvenem koru. Nove orgle so bile v 
cerkvi prvič predstavljene že 11. avgusta, skupaj s pevci pa smo 
že polepšali župnijsko slovesnost ob prazniku Marijinega vne-

bovzetja nekaj dni kasneje. Ob vsem tem ne smemo pozabiti 
na naše stare orgle, ki so potrebne temeljite prenove, vendar 
bomo za to počakali na finančno ugodnejši čas, saj popravilo 
zanje stane kar nekajkrat več, kot je kupnina teh novih elektron-
skih orgel. Upamo, da nam bodo dobro služile, saj so pomemb-
na pridobitev ne le za verne župljane, temveč za celoten kraj. 

I.  MANUAL II.  MANUAL III.  MANUAL PEDAL Orkestralni 
registri:

Geigen Prinzipal 8’
Quintadena 8’
Offenflöte 4’
Oktave 2’
Sesquialtera II
Mixtur IV
Trompete 8’
Krummhorn 8

Bourdon 16’
Prinzipal 8’
Salicional 8’
Gedackt 8’
Prestant 4’
Spitzflöte 4’
Superoktave 2’
Kornett IV
Mixture V
Contra Trompete 16’
Trompete 8’

Rohrgedackt 8’
Viola di Gamba 8’
Schwebung 8’
Prinzipal 4’
Rohrflöte 4’
Nazard 2 2/3’
Flöte 2’
Terz 1 3/5’
Sharf III
Fagott 16’
Trompete 8’
Oboe 8’
Klarine 4’

Untersatz 32’
Prinzipal 16’
Subbass 16’
Gedackt 16’
Oktave 8’
Bourdon 8’
Choralbass 4’
Contra Fagott 32’
Posaune 16’
Trompete 8’

Pedal: 
Violončelo
II. M: Strings
III. M: Zvončki
I. M: Klavir

Zveze:
III/P, II/P, I/P, III/
II, I/II, III/I, 
Pleno, Tutti
Žaluzije: I, III
Crescendo

Dispozicija novih orgel:
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Tako finančno zahteven projekt nam ne bi uspel brez vseh vas, 
dragi dobrotniki in dobrotnice,  ki ste že darovali ali  še imate na-
men prispevati svoj delež. Še posebej se zahvaljujem  župniku, 
g. Milanu Strmšku, in pevcem cerkvenega pevskega zbora, ki so 
bili med prvimi darovalci ter bratoma Žužek, Pavlu in Viktorju, za 
opravljena dela pri prenovi kora. Vsem iskrena hvala.   

David Kostanjevec,

organist in zborovodja 

Ko se oglasijo klopotci

»Kakšna bo trgatev?«, je v teh dneh pogosto slišati med lastniki 
vinogradov in ljubitelji žlahtne kapljice.
Dolgotrajna suša in vročina sta naredili svoje. Dež in z njim ohla-
ditev je prišla prepozno. Višina škode na vinogradih je precej 
odvisna od lege, ko gre za večjo ali manjšo izpostavljenost soncu.
Govorijo o povprečni letini in tudi o povprečni kvaliteti grozdja.
Precej podobne so razmere pri vinogradnikih na področju Ob-
čine Dobrna.
Obiskali smo g. Karla Božnika na Klancu in se podali v vinograd, 
nedaleč od hiše.
Od belih sort grozdja prevladuje chardonnay, od rdečih pa mo-
dra frankinja. Težko bi rekli, na kateri sorti se suša bolj pozna, bo 
pa  pridelek manjši od lanskega. Za koliko, bomo videli, ko bo 
trgatev zaključena. Pravi, da je od vremena in zdravja grozdja 
odvisno, kdaj bo začel s trgatvijo.
Povabil nas je v klet, kjer smo nazdravili z modro frankinjo. O 
prodaji smo se pogovarjali. Pravi, da je ostalo samo še za trgače. 
Precej podobno je pri ostalih vinogradnikih na področju Obči-
ne Dobrna.
Ker ne gre za velike količine, jih je skozi vso leto možno prodati.

Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik

G. Karli med vrstami modre frankinje 

Delovno in pestro dogajanje pri 
Lovski koči na Trojni
Poleg planincev, pohodnikov in turistov, ki se pri lovski koči radi 
ustavijo, beležimo v letošnjem juniju še vrsto drugih aktivnosti, 
ki so povečale obisk. Lovska zveza Slovenije je 13., 14. in 15. juni-
ja organizirala tridnevni tečaj za lastnike psov krvosledcev, brez 
katerih v nobeni lovski družini ne moremo govoriti o uspešnem 
lovu. Udeležilo se ga je 18 tečajnikov, mladih lovcev, iz celotne 
Slovenije. Od lovskih pasem so bili najbolj zastopani hanove-
ranci in bavarski goniči.
Praktični preizkus znanja in dela po krvni sledi je bil 28. junija. 
Teren v okolici lovske koče je še kako primeren za ta del tečaja.
Na ŠNOPS TURNIRJU so se na praznik, 25. 6., zbrali najbolj za-
greti kvartopirci iz Občin Dobrna in Vojnik, da bi se pomerili v 
igranju šnopsa. Kot pri igranju šaha je tudi pri kartah potekalo 
vse v napetem vzdušju in pričakovanju rezultatov tekmovanja.
V nedeljo, 30.6., pa se je na strelišču pri lovski koči odvijalo 
strelsko tekmovanje v streljanju na umetne golobe in z malo-
kalibrsko puško na predpisane tarče. Od 14 ekip je prvo mesto 
zasedla ekipa LD Slovenske Konjice in osvojila prehodni pokal. 
Ta prireditev  je bila hkrati tudi zadnja v letošnjem bogatem 
programu prireditev ob prazniku Občine Dobrna.

Anton Mogu

Foto: Edi Dobovičnik

Pokali čakajo na podelitev 
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avgusta, pa je, na letos mal-
ce spremenjen prireditveni 
prostor, ponovno privabilo 
več tisoč ljudi iz Občine Do-
brna, širše okolice in tudi od 
drugod po Sloveniji. 
Četrtkov ˝Open air house 
party˝ so v ritmih elektron-
ske glasbe zaznamovali 
mojstri slovenske in tuje 
elektronske glasbe (DEAN 
DEEN, SILVER J, ALEX RAN-
NER, DJane NADINE - Ma-
džarska) ter popularna skupi-
na DJOMLA KS s hitom poletja Gajba puna piva.
Petkov večer je brez dvoma zadovoljil vse nostalgične duše 
˝Jugo – Slo manije ,̋ ki so lahko spomine obujale ob legendar-
nih Kad bi bio BIJELO DUGME ter skupino LETEČI ODRED. Z 
nami pa je bila tudi popularna slovenska pevka NINA PUŠLAR. 
Sobotno množico je v stilu prave slovenske veselice najprej 

pozdravil mlad perspek-
tiven kvintet, ansambel 
VESELI POTEPUHI, nato 
pa smo do poznih jutra-
njih ur na plesišču brusili 
pete v družbi ansambla 
VIKEND. Vrhunec veče-
ra je s svojo neuničljivo 
energijo »prižagala« sim-
patična TANJA ŽAGAR. 
Dolgčas pa ni bilo niti 
našim najmlajšim, ki jih 
je od 18. ure dalje zaba-
val KLOVN JAKA. 
Glasbeno obarvan vi-
kend smo umirjeno 
zaključili z ˝Godbenim 
poletjem ,̋ kjer so se mi-
moidočim obiskovalcem 
predstavila lokalna in re-
gijska društva. Za bolj 

melodično dopoldne so tokrat poskrbeli domači godbeniki 
Godbe Dobrna, s pomočjo godbenih prijateljev godbe Zarja iz 
Šošanja ter Cerklje na Gorenjskem.
Organizatorji dogodka se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem 
podpornikom prireditve Noč pod kostanji 2013, ki so nam na 
različne načine pomagali pri ustvarjanju in nadaljevanju tradi-
cije na Dobrni.

Organizatorji Noč pod kostanji 2013

DOGODKI

Noč pod kostanji 2013
Prireditev Noč 
pod kostanji, ki 
je letos potekala 
že 35. leto zapo-
red, je v orga-
nizaciji Društva 
Noč pod kostanji 
v sodelovanju z 
Mladinskim klu-
bom Dobrna ter 
Občino Dobrna 
in Zavodom za 
turizem, šport in 
kulturo Dobrna, 
ponovno požela 
velik odziv. 
Teden dni pred 
glavnim dogaja-
njem, v soboto, 

10. avgusta, smo organi-
zatorji poskrbeli za malo 
športnega duha in 35. 
Noč pod kostanji 2013 
otvorili z Dobrna OPEN 
2013 - športnimi turnirji 
v košarki, nogometu in 
odbojki na mivki. Na tur-
nirje Dobrna open 2013 
se je prijavilo 26 ekip. 
Največje zanimanje med 
prijavljenimi ekipami pa 
je letos požel turnir v 

odbojki na mivki. 
Ekipe so priha-
jale iz Dobrne 
ter različnih 
okoliških krajev 
(Šentjur, Dom-
žale, Vinska 
Gora, Šempeter, 
Frankolovo,...).
Osrednje do-
gajanje, ki je 
potekalo od 
četrtka, 15. 8., 
do nedelje, 18. 

Dj NADINE in organizatorka Sandra Švent

Kad bi bio BIJELO DUGME

Leteči odred

Nina Pušlar

Tanja Žagar 
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Turistično društvo Dobrna 
Po konstituiranju novega Upravnega odbora Turističnega dru-
štva Dobrna, ki je bilo letos v mesecu aprilu, smo začeli z delo-
vanjem oz. nadaljujemo začrtana dela iz preteklih let, želimo pa 
si, da bi nas člani društva pa tudi občani   začutili in prepoznali 
naše delovanje. 
Da bi bili bolj transparentni, smo si delo razdelili v sekcije . Tako 
smo naše delovanje usmerili na naslednja področja: 
Urejanje in ocenjevanje okolice: letos smo kot samostojno akci-
jo očistili park okoli Novega gradu, s pomočjo sponzorjev  smo 
obnovili gredo pri Petrolu na vhodu v Dobrno, izvedli pomla-
danski sejem cvetja, lotili smo se tudi ocenjevanja hiš, zato je 
komisija zbrala že kar nekaj materiala, da bo proti koncu leta do-
končno ocenila in nagradila lastnike hiš, ki  se trudijo, da imajo 
lepo in urejeno okolico. 
V mesecu avgustu nas je obiskala tudi republiška komisija pri 
Turistični zvezi Slovenije, ki ocenjuje kraje , njiihovo urejenost, 
ponudbo, prireditve itd …Seznanimo jih z delovanjem v kra-
ju, pregledajo nekaj kritičnih točk itd … Še vedno so zelo kri-
tični do ruševin vile Ružička, opozorili so na Zdraviliški dom, ki 
že kaže znake propadanja, seveda pa so bili veseli, da urejajo 
stavbo Kmetijske zadruge in Triglava, skratka veseli so vsake ob-
nove. Enako kot člani komisije se tudi mi veselimo, da bi bil kraj 
še lepši, predvsem zaradi nas pa tudi zaradi številnih turistov, ki 
obiščejo Dobrno.
Sekcija ljudskih pevk, ki so bile letos tudi prejemnice srebrne-
ga občinskega priznanja in jim ob tej priliki ponovno čestita-
mo za njihovo delovanje, pripravljajo 13. oktobra 10. koncert. O 
programu,ki ga snujejo, vas bomo obvestili , že sedaj pa vabljeni 
na njihovo prireditev. 
Zdravo in aktivno smo poimenovali aktivnosti, ki bi jih želeli iz-
vajati za vse, ki želijo narediti nekaj zase. V poletnih mesecih 
smo imeli v parku pod vodstvom inštruktorice vsak ponede-
ljek nordijsko hojo. Odziv je bil skromen, še sreča, da so terme 
ob ponedeljkih ponudile to aktivnost tudi gostom, da se je ta 
dejavnost sploh lahko izvajala. Morda boste bolj aktivni na je-
senskih pohodih, ki jih pripravljamo za vas. Program pohodov 
bomo objavili v mesecu septembru na info listih ….
Ljudski in verski običaji: Vsi dobro poznamo Fante iz Zavrha, 
ki nas že leta razveseljuje z adventnim vencem, pa pred leti z 
najdaljšo butaro itd. …Letos se ravno tako pripravljajo na ad-
ventni venec. Da pa ne bo sameval v kraju, bomo člani društva  
poskrbeli za kratka druženja ob njem vsako adventno  nedeljo 
dopoldan. Na ta način bi želeli v društvu spodbuditi , da se nam 
predstavijo zaselki, saj vemo, da so lepote Dobrne prav v naši 
okolici, ki pa jih, poleg čudovite narave,  bogatijo tudi prisrčni 
ljudje, žal prepogosto prezrti. 

Z namenom, da bi ohranjali tudi ljudske običaje, smo letos prvič 
organizirali ANINO NEDELJO. Vsakdo, ki se je udeležil Anine 
nedelje, je lahko užival v čudoviti okolici Dobrne, ob  petju v 
jami Bierkeler, prijaznosti gospodinj Marte in Andreje iz Paroža 
in Strmca nad Dobrno. Na piknik prostoru pri Marovškovih oz. 
družini Brecl smo za kosilo dobili Anino juho, pripravljena po 
spominu, kot jo je Ana na  domačiji Šumej naredila za običajni 
obrok. Pohod se je nadaljeval po stari poti proti Zavrhu. Pri zida-
nici Goričan so nas pričakali VINOGRADNIKI IZ DOBRNE, ki so se 
povezali v sekcijo pri Turističnem društvu Dobrna. Vsi smo bili 
presenečeni nad predstavitvijo vinogradnikov in njihovih vin.
Za zaključek smo se ustavili tudi pri cerkvi sv. Miklavža, kjer nam 
je ključar predstavil notranjost in zgodovino cerkve, pevke so 
zapele, posladkali smo se s potico.

Kljub hudi vročini in času dopustov je bil obisk za prvič zado-
voljiv, prihodnje leto bomo ponovno organizirali ANINO NE-
DELJO, morda v spremenjeni obliki, saj smo prisluhnili obisko-
valcem prvega pohoda. 
Poudarek bomo dali na 
zaključnem druženju pri 
Marovškovih , poskusili 
pa bomo tudi z večer-
nim koncertom v jami 
Bierkeller …
Poleg omenjenih sek-
cij ali interesov bomo v 
bodoče še aktivni v sek-
ciji KULINARIKA, kjer bi 
želeli v prihodnjem letu 
na Dobrni prvič organi-
zirati ocenjevanje  salam 
in kruha …, če bo volja 
pri vinogradnikih, pa bi 

Gostoljubje so izkazale gospodinje Marta in Andreja, razveselili so nas tudi s petjem 
skupine Grča v jami 

Učna ura našega člana TD Salaha 
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želeli izbrati tudi »županovo vino«, ki bo protokolarno darilo ob-
čine ob posebnih priložnostih. Na jesen oz. zimo pa nam bo 
morda uspelo organizirati kakšno kulinarično delavnico, morda, 
saj sredstev za to obliko sodelovanja nismo načrtovali 
Na jesen bomo pripravili še nekaj kreativnih delavnic : izdelova-
nje dekoracij za božično novoletne praznike. Skupaj z knjižnico 

Dobrna pa načrtujemo sejem oz. izmenjavo žepnih knjig, ki jih 
mnogi preberemo in ne zavržemo, morda pa bi jih ob prijetni 
čajanki, kjer bi poleg kakšnega zanimivega predavanja o življe-
nju na drugih kontinentih, lahko izmenjali.
Turistično društvo je izvedlo tudi izlet v Vitanje. Obisk  nas je 
presenetil, zahvaljujemo se g. Skutniku za podarjeni prevoz.  Na-
črtujemo še izlet, vendar se nam odmika, saj je v Dobrni zelo 
veliko društev, število  udeležencev  izleta omejeno, cilji  izletov  
pa zelo podobni, zato se  sprašujemo ali bi bilo morda v  priho-
dnje smiselno, da se društva uskladimo glede ciljev in datumov 
izleta. Morda bi lahko skupaj ponudili celoletni plan izletov, ki jih 
načrtujejo društva za krajane oz. člane društev.

Marija Deu-Vrečer,

foto: Bojan Vrečer

Mlatiči

Pohodniki, namenjeni proti Zavrhu na degustacijo vina 

Holcerija 2013

Bila je lepa sončna nedelja, 11. avgusta letos. LJUDSKE PEVKE IN 
VESELI FUŠARJI  pa smo na vabilo TD VITANJE odšli na HOLCE-
RIJO.
Letos je bilo prav zanimivo, saj se ni samo igralo in pelo. Pripra-

vili so tudi zanimive družabne igre, da smo se lahko okoliška 
turistična društva pomerila med seboj. Pripravili so štiri igre, in 
sicer HOJO S HODULJAMI, ODŽAGAJ - STEHTAJ, NAPIHOVANJE 
BALONOV in PRENAŠANJE VODE. 
Moram priznati, da je bilo kar napeto, saj so bile ekipe dobro 
pripravljene in je bila konkurenca kar močna. A vseeno smo na 
koncu osvojili 3. mesto izmed devetih skupin. Razlika med 1., 2. 
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Mislim, da si vsi udeleženci zaslužimo čestitke in pohvale. Še en-
krat pa bi rada čestitala vsem TD, ki so se udeležila tega vesele-
ga popoldneva. 
Menim, da smo naše društvo in občino zastopali odlično in se 
že veselimo izzivov, ki nas čakajo tudi v prihodnje. 

Marta Javornik

in 3. skupino je bila le bore 3 točke. Našo ekipo so  sestavljali JA-
VORNIK JOŽE, DRGAJNER DANICA, JAVORNIK ANITA IN ŠPEGEL 
ALEŠ. 
V igri ODŽAGAJ IN STEHTAJ  smo dobili največ točk, saj je naš 
tekmovalec bolj natančno odžagal in le za 12 g zgrešil predpi-
sano težo, ki je bila 550 g. Pri HOJI S HODULJAMI smo dobili 3. 
mesto. Odrezale pa smo se tudi pri petju. 
Na našo žalost so nam razveljavili igro PRENAŠANJE VODE, ver-
jetno ker smo imeli predober rezultat . 
Preživeli smo lepo popoldne, osvojili pokal in se veseli vrnili do-
mov. 

DOGODKI

Planinska  poletna doživetja 
Letošnje poletje je bilo tudi za planince nekaj posebnega. Sta-
rejši pravijo, da je sneg, ki je letos pokrival visokogorje daleč 
v mesec julij nekaj običajnega, le mi smo bili zadnja leta va-
jeni milejših zim in zgodnjih poletij, ko smo se lahko potepali 
po visokogorju že v juniju. Potem pa je prišlo vroče, v dolini še 
prevroče poletje, ki je stopilo sneg, nam znane in neznane poti 
odelo v cvetje in nas zvabilo na pot. Sami ali v družbi prijateljev 

smo odkrivali že znane in še neznane koščke naše dežele. Nekaj 
teh smo odkrivali tudi skupaj z drugimi člani PD.
Tako smo julija raziskovali Vogel in tolminsko stran Spodnjih 
Bohinjskih gora. V drugi polovici julija pa smo z vrha Velikega 
Špičja zrli na Dolino Triglavskih jezer, kjer so nas na poti spre-
mljali ponosni prebivalci naših gora: gamsi, kozorogi, svizci in 
obilo cvetja. Vogel, foto: Ana Žužek

Dolina sedmerih jezer, foto: Ivan Krulec 
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V avgustu pa smo se člani PD Dobrna odločili, da gremo pogle-
dat, če na vrhu Triglava (2864m) še kraljuje simbol slovenstva 
– Aljažev stolp.
Na pot smo se odpravili 11. avgusta - 118 let in 4 dni po njegovi 
postavitvi in bili eni izmed mnogih, ki smo v lepem sončnem 
dnevu stali ob stolpu, ki ga je Jakob Aljaž leta 1895 dal postaviti 
na vrhu Triglava.
Jakob Aljaž se je rodil leta 1845 pod Šmarno goro, leta 1889 pa 
pričel svoje službovanje kot župnik na Dovjem. Bil je zelo zavzet 
domoljub in gornik, saj je bil na Triglavu že dve leti preden je 
začel svoje službovanje v Dovjah. V tistih letih so bili gorniki, kot 
so takrat imenovali planince, predvsem premožnejši prebivalci 
naše dežele, zdravniki, učitelji, odvetniki, lastniki tovarn in drugi. 
Aljažu ni bilo všeč, da so po naših gorah začeli postavljati pla-
ninske koče predvsem Nemci, ki so bili skupaj z Avstrijci najšte-
vilčnejši obiskovalci naših gora, pa tudi smerokaze so postavljali 
samo v nemškem jeziku, ter se obnašali kot edini lastniki naših 
gora. Od Občine Dovje je tako kupil vrh Triglava za 5 goldinarjev 
ter dal leta 1895 nanj postaviti kovinski stolp, ki ga danes pozna-
mo kot Aljažev stolp na vrhu Triglava. Nemci so bili zaradi tega 
zelo jezni in so zahtevali, da stolp podre, češ da stoji na podze-
mni triangulacijski točki. S pričami je tožbo ovrgel in dosegel, da 
je vojska za triangulacijsko točko določila stolp, ki je tako prešel 
v cesarsko varstvo. Stolp je kasneje  podaril Slovenskemu pla-
ninskemu društvu, ki je bilo  ustanovljeno leta 1893. Danes se to 
društvo imenuje Planinska zveza Slovenije, katere člani smo tudi 
mi in tako letos praznujemo 120 let.

Jakob Aljaž je že eno leto po tem, ko je postavil Aljažev stolp, na 
Kredarici pod Triglavom postavil še Dom na Kredarici, ki je bil do 

danes že večkrat predelan in razširjen, saj mora v sezoni sprejeti 
veliko število planincev. Med drugim je Aljaž uredil še Staničevo 
zavetišče pod vrhom Triglava, zavarovano pot med Malim in Ve-
likim Triglavom, Tominškovo pot iz Vrat na Kredarico in Aljažev 
dom v Vratih ter kapelico na Kredarici. Umrl je leta 1927, nanj pa 
se največkrat spomnimo, ko slišimo pesem Oj, Triglav, moj dom 
ali pa ko se peljemo proti Kranjski gori in v Dovjah opazimo 
njegov kip, ki kaže proti Triglavu.
V času nastanka slovenske države je kljub temu, da je bila zima, 
na vrhu Triglava že plapolala slovenska zastava, sedaj pa je Alja-
žev stolp kulturni spomenik državnega pomena in simbol Slo-
venije.
Mnogi verjamejo, da če nisi bil na vrhu Triglava in nisi doživel 
krsta z vrvjo ob prvem obisku, nisi pravi Slovenec. Mi smo vse-
kakor pravi Slovenci, saj smo že bili na vrhu Triglava.

Nanj smo se letos podali iz doline Krme, se povzpeli do Doma 
Planika in še isti dan osvojili s soncem obsijan vrh Triglava 
(2864 m). Sestopili smo do Doma na Kredarici, kjer smo na sku-
pnih ležiščih prespali. V sončnem jutru smo se naslednji dan 
odpravili v dolino. Sestopili smo mimo Vodnikovega doma na 
Velem polju do Studorskega prevala, kjer smo krenili pod oste-
nje Draškega vrha in osvojili še Viševnik (2060m). Tako smo lah-
ko spotoma pogledali čez prepadne stene v dolino Krme in še 
zadnjič pomahali v slovo našemu očaku, preden smo se spustili 
do Rudnega polja na Pokljuki, kjer smo zaključili naše dvodnev-
no potepanje. 

Več utrinkov z naših potepanj si lahko ogledate na spletni strani  
pd-dobrna.si

Ana Žužek

Jutro na Kredarici z vrhom Triglava, foto: Ana Žužek

Na vrhu Triglava (2864m), foto: PD Dobrna 
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Aktivnosti in dejavnost PGD Dobrna 
Spoštovane občanke in občani, ponovno je nastopil čas, da 
vas  v občinskem glasilu Dobrčan seznanimo z aktivnostmi in 
opravljenimi nalogami našega društva. Kljub poletni vročini in 
dopustniškemu razpoloženju v društvu vseskozi potekajo šte-
vilne aktivnosti in dejavnosti, ki smo si jih zadali ob sprejemu 
letnega plana za leto 2013. V obdobju zadnjih nekaj mesecev 
je potrebno izpostaviti zlasti intenzivno sodelovanje na raznih 
tekmovanjih v vseh kategorijah, od najmlajših v gasilskih vrstah 
do veteranov. V tem in naslednjem mesecu se jih bo zvrstilo 
še kar nekaj. Kot stalna naloga pa so se v tem obdobju izvajale 
razne aktivnosti povezane z varstvom pred požarom, varstvom 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem 
na področju Občine Dobrna. Gasilci se še kako zavedamo, kako 
pomembno je izpolnjevanje teh zahtevnih nalog, ki hkrati zah-
teva tudi maksimalno pripravljenost  gasilske opreme n uspo-
sobljenost gasilcev. Ti nadaljujemo z mesečnim preverjanjem 
gasilske opreme, ki mora biti vedno pripravljena in na razpola-
go za potrebe morebitnih intervencij. V okviru danih finančnih 
možnosti pa skrbimo tudi za posodabljanje gasilske opreme. 
Posebno pozornost namenjamo  izobraževanju naših članov, ki 
se redno udeležujejo raznih izobraževanj in tečajev z namenom 
pridobivanja čim več splošnega in specialnega znanja s posa-
meznih področij gasilstva. Prav tako v društvu veliko pozornost 
posvečamo tudi izobraževanju gasilske mladine, ki redno so-
deluje na raznih taborih, srečanjih in tekmovanjih z namenom 
pridobivanja splošnega znanja iz osnov gasilstva.  

Nekaj pomembnejših dogodkov, ki so obeležili zadnje ob-
dobje:   

 Od 24. do 26. 5.  2013  je v Strasbourgu (Francija) potekalo 
tekmovanje »Firefighter Combat Challenge«, kar bi lahko dobe-
sedno prevedli »Gasilski izziv pred samim seboj.« Tekmovanje 
je sestavljeno iz veščin, ki jih gasilci redno srečujejo pri svojem 
delu. Posameznik mora s polno gasilsko opremo preteči poli-
gon in med tem premagati številne zelo zahtevne ovire. Med 
drugim mora teči v tretje nadstropje s 30-kilogramsko utežjo 
na ramenih, na vrh stolpa, 12 metrov visoko, še enkrat potegniti 
utež, težko 30 kg, s težkim kladivom potolči klado ter zbiti tarčo 
z vodno cevjo. Za konec mora tekmovalec še potegniti lutko 
oziroma ponesrečenca, težkega 80 kg, kar 30 metrov skozi ciljno 
ravnino. Moto tekmovanje je moč, hitrost, vztrajnost in pogum, 
ki jih morajo dekleta in fantje na poligonu seveda tudi poka-
zati. Na tekmovanju z mednarodno licenco, ki predstavlja tudi 
kvalifikacije za evropsko in svetovno prvenstvo, so poleg ekipe 
Slovenije sodelovale še ekipe iz Avstrije, Francije, Kanade, Nem-

čije, Poljske, Rusije, Češke, Slovaške in Združenih držav Amerike.   
Tekmovanja se je udeležil tudi član Gasilske zveze Vojnik – Do-
brna in član PGD Dobrna- gasilski častnik Bojan ADAMIČ, ki je 
uspešno prestal najtežjo preizkušnjo in bil uvrščen na 71. mesto 
z doseženim časom 2 minuti in 20 sekund od skupaj 220 sode-
lujočih na tekmovanju. Za doseženi rezultat in promocijo GZ 
Vojnik – Dobrna, PGD Dobrna in Občine Dobrna mu gasilke in 
gasilci iskreno čestitajo.

 31. 5, 1. in 2. 6. 2013 - Komisija za delo z mladino pri GZ Vojnik-
-Dobrna je pripravila taborjenje z izobraževanjem za pionirke, 
pionirje, mladinke in mladince v Planinskem rudarskem domu 
na Kalu. Taborjenje je potekalo po vnaprej začrtanem progra-
mu, kjer so naši mladi gasilci spoznavali in preizkušali gasilsko 
opremo in njeno delovanje. Organizirano je bilo več predavanj, 
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med drugimi tudi s področja nudenja prve pomoči, skupaj s 
praktičnim delom. Tudi v tem letu je bil Izveden prijeten in 
nezahteven pohod do Planinskega doma na Mrzlici, ki stoji na 
sedlu med vrhovoma Mrzlice na nadmorski višini 1093 m. V po-
poldanskem in večernem času pa so ob tabornem ognju pote-
kale razne razvedrilne in športne igre. Taborjenje je bilo zaklju-
čeno z izpiti iz teoretičnega in praktičnega dela ter s podelitvijo 
priznanj. Za uspešno izvedeno izobraževanje gre zahvala vsem 
predstavnikom gasilskih društev in mentorjem, ki so prispevali 
svoj delež pri izvedbi programa.

 15. 6. 2013 - smo gasilke in gasilci PGD Dobrna z gasilskimi vo-
dnimi curki simbolično obeležili poroko našega člana Damjana 
ter njemu in nevesti izrekli iskrene čestitke.  

 22. 6. 2013 - je bilo v okviru Gasilske zveze Vojnik – Dobrna na 
Dobrni organizirano srečanje gasilske mladine, ki se ga je udele-
žilo več kot 100 otrok in mentorjev. Srečanje je potekalo na igri-
šču pri osnovni šoli, kjer so se otroci pomerili v različnih špor-
tnih igrah. Glede na to, da je bilo izredno lepo vreme, je večina 
iger potekale v igrah z vodo. Zaključek srečanja s pogostitvijo, 
kjer so otroci dobili malico in sladoled, je potekal pri gasilskem 
domu. Srečanja se je udeležil  tudi predsednik GZ Vojnik-Dobr-
na  ter ob tej priliki najmlajšim namenil nekaj spodbudnih be-
sed in se jim zahvalil za udeležbo na srečanju.    

DOGODKI
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 19. 7. 2013 - smo gasilci PGD Dobrna z gasilskimi vodnimi cur-
ki sodelovali pri obeleženju okrogle obletnice, ki jo je praznoval 
predsednik GZ Vojnik-Dobrna in župan Občine Vojnik, g. Bene-
dikt PODERGAJS, ter mu ob tej priložnosti zaželeli veliko zdravja 
in še na mnoga leta.

 27. 7. 2013 - je na igrišču pri bivšem domu  CUDV Dobrna 
potekalo tekmovanje za prehodni pokal Občine Dobrna. Na 
tekmovanju je sodelovalo 20 moških in 5 ženskih ekip. V moški 
konkurenci je 1. mesto dosegla ekipa PGD Zabukovica, 2. mesto 
ekipa II. PGD Gorenje pri Zrečah in 3. mesto ekipa I. prav tako iz 
Gorenja pri Zrečah. V ženski konkurenci je zmagala ekipa iz PGD 
Zreče. Prvo uvrščeni ekipi v moški in ženski konkurenci sta hkrati 
osvojili tudi prehodni pokal Občine Dobrna in je v njihovi lasti 
do naslednjega  tekmovanja na Dobrni v naslednjem letu. 

 14. 8. 2013 - smo v gasilskem domu pričeli z zamenjavo dotra-
janih oken in vrat. Gasilci se zavedamo, kako pomembno je čim 
bolje izkoristiti energijo, ki ni več tako poceni, kot je bila še pred 

DOGODKI
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leti. To je bil tudi glavni razlog, zaradi katerega smo se odločili, 
da zamenjamo del stavbnega pohištva, hkrati pa smo z zame-
njavo oken in vrat dosegli tudi lepši zgled gasilskega doma.

 15., 16., 17. in 18. 8. 2013  je na Dobrni potekala tradicionalna 
prireditev »Noč pod kostanji«, na kateri smo gasilci skrbeli za 
požarno varnost  ter zagotavljali red na parkiriščih. 

 24. 8. 2013 – so ekipe našega društva sodelovale na enem od 
gasilskih tekmovanj v hitrostni mokri vaji »Löschangriff« v Socki. 
To vajo izvaja večina gasilskih društev na svojih tekmovanjih.  
V celotnem tekmovalnem obdobju se je zvrstilo veliko tekmo-
vanj, na katerih so sodelovale naše ekipe v vseh kategorijah od 
najmlajših pionirk in pionirjev (v kvizu in gasilski orientaciji), mla-
dink in mladincev, članic in članov ter veteranov. Tekmovali so v 
naslednjih društvih: Frankolovo, Socka, Vojnik, Tepanje, Trnovlje, 
Nova Cerkev, Zreče, Lemberg, Dramlje, Velika Pirešica, Latkova 
vas ...

 25. 8. 2013  smo navijali za našega tekmovalca Bojan ADA-
MIČA in sotekmovalca Marka MAVHARJA iz PGD Nova Cerkev, 
ki sta tekmovala v Firefighter Combat Challenge na Bledu in se 
odlično odrezala. Tekmovala sta v dvojicah in zasedla 35. mesto. 

 Maj – september  oziroma v celotnem sušnem obdobju so 
bili  intenzivni  prevozi pitne vode na višje ležeče kmetije pod 
Paškim Kozjakom ter na druga področja Občine Dobrna, kjer 
oskrba s pitno vodo še ni dokončno urejena.

 3. 9. 2013 - je na Klancu zaradi nepazljivosti pri kuhanju za-
gorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Požar je bil hitro in uspešno 
pogašen, kuhinja je delno poškodovana,  pri tem pa je nastala 
tudi materialna škoda.

 8. 9. 2013 – je bilo na Dobrni organizirano športno srečanje 
pobratenih prostovoljnih gasilskih društev GZ Vojnik – Dobrna, 
GZ Celje in GZ Metlika. Na srečanje so bile vabljene ekipe PGD 
Dolnji Suhor pri Metliki, PGD Dragomlja vas, PGD Grabrovec, 
PGD Jugorje, PGD Nova Cerkev, PGD Teharje, PGD Vojnik in kot 
organizator PGD Dobrna. 

Tekmovanje je potekalo v petih športnih disciplinah: metanju 
žoge na koš, spajanju cevi z armaturo, streljanju z zračno puško, 
zbijanju tarč z vedrovko ter metanje reševalne vrvice v krog. V 
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lepem vremenu in ob dobri organizaciji smo  člani društev ob 
prijetnem druženju utrjevali prijateljske vezi. V tekmovanju je 
zmagala ekipa Dobrne, drugo mesto je zasedla ekipa Drago-
mlje vasi in tretje mesto ekipa Nove Cerkve. Kot pravi gostitelj  
se je ekipa Dobrne odpovedala zmagi in tako 1. mesto prepu-
stila ekipi Dragomlje vasi, 2. mesto je zasedla ekipa Nove Cerkve 
in 3. mesto ekipa Suhorja. Zaključek srečanja in pogostitev ude-
ležencev se je odvijal v prelepem ambientu ob ribniku. Ob tej 
priložnosti bi se vsem udeležencem še enkrat iskreno zahvalili 
za njihovo sodelovanje na srečanju.

Toliko o pomembnejših aktivnostih in opravljenem delu Prosto-
voljnega gasilskega društva Dobrna v zadnjem obdobju.
 
Ker se približuje zimsko obdobje, to pa je tudi čas, ko pričnemo 
s kurjenjem oziroma ogrevanjem v naših stanovanjskih objek-
tih, bi vas še enkrat želeli opozoriti na maksimalno previdnost, 

kajti v tem obdobju beležimo največ dimniških 
in kuhinjskih požarov na stanovanjskih objektih. 
Zato, spoštovane občanke in občani, zagotovo 
ne bo odveč, če vas še enkrat spomnimo, da v 
času kurilne sezone nastane večje število poža-
rov na stanovanjskih in gospodarskih objektih. V 
velikem številu primerov je bilo ugotovljeno, da 
je običajno šlo za dimniške požare. Najpogostejši 
vzroki dimniških požarov so dotrajanost dimni-
kov, nepravilna in nestrokovna vgradnja dimnih 
tuljav, nepravilno prezračevanje, iskrenje in samo-
vžig dimnih saj v dimnih tuljavah zaradi neredne-
ga čiščenja. Zaradi teh požarov, katerih posledice 
so lahko tragične in nastane velika materialna 
škoda, gasilci svetujemo dosledno upoštevanje 
zahtev požarne varnosti - redno in strokovno či-

ščenje dimnih tuljav, kurjenje peči v skladu z navodili proizva-
jalcev, pravilno prezračevanje in pravilna vgradnja oziroma na-
mestitev peči in dimnih tuljav, s čemer bo bistveno zmanjšana 
možnost nastanka tovrstnih požarov.
 
Kot pretekla leta si bomo člani PGD Dobrna tudi letos v me-
secu oktobru, mesecu požarne varnosti, prizadevali največ po-
zornosti nameniti predvsem osveščanju ljudi o pomembnosti 
požarne varnosti in preventivi. Lanskoletna tema je bil potres, 
letošnja pa je »gasilnik«, o katerem bo izdana tudi zgibanka in 
plakati. Na ta način GZ Slovenije želi seznaniti čim večjo mno-
žico ljudi z ravnanjem in uporabo gasilnih aparatov za gašenje 
ob začetnih požarih. 

Ob zaključku tega članka vse občane ponovno obveščamo, 
da gasilci PGD Dobrna zbiramo odpadno železo, zato vas 
prosimo, da odpadno železo oddate v kontejner, ki se nahaja 
pri Stanislavu KRULCU, Dobrna 32/b. 

Vsem, ki ste že oddali odpadno železo na navedenem naslo-
vu, se iskreno zahvaljujemo, saj ste s tem pripomogli k pridobi-
vanju dodatnih finančnih sredstev, ki jih smotrno porabimo in 
namenimo za normalno delovanje društva, del sredstev pa je 
namenjen vzdrževanju in nakupu opreme.

Dobrna, september 2013

Na pomoč!

Za PGD Dobrna:

tekst in fotografije

Stanislav Pečnik
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O dejavnosti DU Dobrna – september 2013
V predhodnem prispevku našega društva v Dobrčanu so bile 
naše sklepne misli namenjene temu, kako se bo naše društvo 
vključilo v aktivnosti ob prazniku Občine Dobrna. Zahvaljujoč 
vam, cenjene članice in člani, smo tudi tokrat uspešno pripra-
vili tradicionalno »Razstavo  kulinarike, ročnih del, zeliščarstva 
in starin«. Razstava je bila tudi lepo obiskana, o njej pa so izrekli 
tudi veliko pohvalnih besed. Naj vas to privablja k nadaljnjemu 
sodelovanju.

Zahvala velja tudi balinarjem in strelcem, ki so dobro organi-
zirali in uspešno tekmovali na meddruštvenem balinarskem in 
strelskem  tekmovanju v počastitev občinskega praznika. Bilo 
pa je to zgolj del živahne športne aktivnosti balinarjev in strel-
cev, ki so sledile skozi poletje. V tem obdobju so se naši članice 
in člani udeležili pokrajinskega tekmovanja v balinanju in stre-
ljanju. S tega tekmovanja smo se balinarji vrnili s pokalom za 3. 
mesto. Prav tako se je v tem obdobju izvajalo člansko prvenstvo 
balinarjev in strelcev. Izvedena so bila tudi meddruštvena tek-
movanja s sosednjimi društvi v obeh sekcijah. Strelci so družno 

s strelskim društvom izvedli tudi člansko tekmovanje v strelja-
nju z MK puško na strelišču pri Lovski koči na Trojni. V bučno 
dogajanje »Noči pod kostanji« pa smo se balinarji  vključili še 
z med ekipnim tekmovanjem v mešanih trojkah. Na športnem 
področju je bilo torej zelo živahno in bo tudi v bodoče. Pridru-
žite se nam!

V začetku julija je bil organiziran naš drugi izlet v tem letu. Po-
dali smo se na avstrijsko Koroško. Kot običajno je bil tudi ta izlet 
zanimiv in prijeten. Da  so naši izleti takšni, je pretežna zasluga 
naše tajnice, ge.Marjane Aubreht. Ona se organizacije izletov lo-
teva zelo odgovorno in v želji, da bi bil izlet čim bolj sprejemljiv 
in prijeten za vse. Čeprav smo v naših letih bolj različni v intere-
sih in zmogljivostih, ji usklajevanje tega zelo dobro uspeva. 
Seveda pa v pripravo izletov vselej vloži veliko truda in energi-
je. V njenem značaju je, da rada potuje in tako spoznava zani-
mivosti sveta. Ob tem ujame veliko koristnih informacij, ki jih 

Razstavljeni izdelki

Uvodni met Iveka na tekmovanju za občinski praznik

Pokrajinsko tekmovanje balinarjev v Žalcu

Po tekmovanju v streljanju z MK puško
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Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se nam povečuje število jubi-
lantov. V letošnjem letu smo doslej z veseljem obiskali  8 članov, 
ki so slavili 80. rojstni dan. Prav tako smo doslej obiskali 5 jubi-
lantov, ki so slavili 90. rojstni dan in več. Vsem  smo ob obisku 
čestitali in jim zaželeli, da sta zdravje in sreča njihova zvesta so-
potnika.

V avgustu smo v skrbi za zdravje pomagali organizirati preven-
tivne preglede srca in ožilja. Iz priglasitve za preglede sklepamo, 
da so težave srca in ožilja med nami zelo prisotne. Zato meni-
mo, da je prav, da smo te preglede omogočili.
Zazrti v zadnje četrtletje tega leta vabimo naše članstvo, da sle-
di našim nadaljnjim aktivnostim. Predvidene programske aktiv-
nosti do zaključka leta so: družabna srečanja in izleti, nadaljeva-
nje projekta »Razgibajmo življenje z učenjem«, obisk  Festivala 
za 3. življenjsko  obdobje, športno udejstvovanje  (balinanje, 
streljanje, rekreativna telovadba), izvajanje  projekta »Starejši za 
starejše«, obiski jubilantov in še kaj. Želimo in upamo, da se bo-
ste v vse te dejavnosti aktivno vključevali.

Predsednik DU Dobrna,

Drev Anton 

lepo uporabi in vplete v vsebino izletov. Njena priprava izletov  
običajno ne mine, da ne bi predhodno traso izleta osebno pre-
vozila,  ob tem pa opravila vse dogovore za oglede in prehra-
no. Nekoliko več besed namenjenih  ge. Marjani  sem si dovolil 
zato, ker je naša organizatorica izletov v teh dneh slavila spo-
štljiv okrogli jubilej. Ob tem ji  iskreno čestitamo in srčno želimo, 
da bi bila  zdrava in srečna. Želimo pa tudi, da ji ne bi zmanjkalo 
energije in dobre volje za opravljanje nalog v našem društvu. 
V času izdaje  naslednje št.  glasila Občine Dobrna se pripravlja 
še izlet na morje. Želimo in upamo, da bo tudi ta opravljen v 
zadovoljstvo udeležencev. 

DOGODKI

Jubilantka med izletniki

Udeleženci izleta na Avstrijsko Koroško

Odhod na panoramsko vožnjo

Obisk jubilantke Rozalije Jamnišek

Obisk jubilantke Marice Pasarič
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Ključ mojega razumevanja naše 
civilizacije
Ko se sprašujemo – kdo ali kaj 
je človek, je neizogibni odgo-
vor: Človek je resnica, ne gle-
de na njegovo opredeljenost 
v prostoru življenja.
Tako nekako bi lahko sledilo 
vprašanje – kaj se zgodi, ko 
je tema ali mrak, pa prižgemo 
luč?
Nekateri logiki (najnovejši-po-
zicionisti) rečejo, da je to vpra-
šanje brez odgovora.
Verjamem, da je to tudi resni-
ca, kajti vsak, kdor dela hudo, 
sovraži luč … kdor pa opravlja 
resnico prihaja k luči …

Toda na podlagi logike ali lo-
gičnosti se je pretežno razvi-
jala naša zemeljska civilizacija, 
ki je v svojo verigo (razvoja), 
dovolila ali imela tudi šibkej-
še člene verige brez obzira 
na dejstvo, ki pravi: -Veriga je 
trdna ali zanesljiva, kolikor je 
trden njen najšibkejši člen.

Torej, na začetku je bila pro-
dukcija, ki je dovolila repro-
dukcijo po sistemu najšib-
kejšega člena verige našega 
razvoja. In … če pravočasno ni 
bila zamenjana celotna veriga, 
je prišlo do zloma…

Sedaj vse bolj hitro spet (lo-
gično-neopozitivistično***) 
krpamo verigo z alternativ-
nimi pomagali (vendar zelo 
počasno na tempo časa, ker 
vse še bolj kot ne – s hitrostjo 
našega razvoja kazimo) in ne 
glede na resnico, kar je enako 
kakor laž, se (spet) izogibamo 
pojmu ali dejstvu – resnica.

Resnica ni nikoli dana človeku 
samo po človeku in kot takšna 
sodi v trdno točko vsakega 
početja, razvoja (evolucije) po 
Stvarniku vsega živega.

Zato je brez nje (resnice) lahko 
lažnivo vsako razsodišče ali so-
dišče našega razvoja.

Ne samo, da je dobro, temveč 
je nujno-potrebno za to naše 
zemeljsko ali minljivo življenje, 
da omejujemo in omejimo 
postopoma, kolikor je možno, 
škodljive vplive na našem pla-
netu Zemlja.

Kot smo že dognali, zaradi 
koga ali česa se veriga kar 
naprej trga, premišljujem, da 
v naše življenje vzporedno s 
trudom za izboljšanje pogo-
jev življenja poskusimo vpelje-
vati Stvarnikovo resnico, ki ne 
more biti na strani slabih del. 

Josip Bačić, Savski

Opomba: Zgornje mnenje se ujema s sledečo 

literaturo:**

Dr. Hubert Požarnik – knjiga: PRIHODNOST 

NAPREDKA, Mohorjeva družba – letnik 1999

Ing. Marijan Cilar – knjiga – TEMELJI 

ŽIVLJENJA, Založba Bogataj – Idrija 2005

Josip Bačić, Savski – knjiga INDIVIDUUM, 

Mariborska literarna družba – Evrograf Velenje 

- 2007

**    Šele po izdaji moje knjige Individuum 

sem prebral zgoraj omenjeni knjigi

***  Neopozitivizem proklamira načelo o 

brezsmiselnosti vsakega spoznanja, ki ni 

empirično ugotovljeno ali dognano. 

O – SVET

kdo rekel bi – da nekje v brezkončnem 

vesolju obstaja nemirni svet

obstaja – obstaja – da! obstaja star

več kot dva tisoč let

rasel – izrasel – kdo ve iz koliko

starih tal – ta naš današnji svet

svet novih – super novih –

svet čudovitih – blestečih dognanj

v svojem razvoju premagal Boga

in hudiča – mnogo – premnogokrati –

toda sebe še nikoli …

mora zato marsikaj prestati?

iz razdalj sončnega vesolja – videti je

na Zemlji en sam božji mir?

toda tu med nami navzoč – vse bolj

poguben – nerazumljiv prepir

o – svet površnih negotovih spoznanj

ali brez modrosti ostaja naš um?

poišči – razišči – vsaj enkrat poskusi –

vsaj enkrat se vprašaj za svoj optimum

mar nam že ne postaja jasno – tako

kot je – nikakor drugače – le tako mora biti

kdo ve – koliko še obratov – koliko sončnih

let ima svet – ki vse bolj hiti …

o – svet – o svet – da bi le sebe enkrat

premagal – če že ne moreš biti večen

poskusi – ne odnehaj – le poskusi vsaj

enkrat biti božje in človeško srečen

                                                       Josip Bačić, Savski

  (Iz še neobjavljene pesniške zbirke:
  Besede iz ljubezni)
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Kulinarične dogodivščine v 
Termah Dobrna
Pri izbiri počitniške destinacije nam ponudba hrane navadno ni 
v prvem planu. Večinoma smo pozorni le na to, da se nam bo 
veliko dogajalo. Pogosto kar zavedno zamenjamo kvantiteto za 
kvaliteto. Res škoda, saj dobri okusi in vonjave sprožajo v nas 
prijetno razpoloženja. 
Eno izmed slovenskih zdravilišč, kjer se zavedamo pomemb-
nosti zaužite hrane in njenih vplivov na organizem, so tudi 
Terme Dobrna. Nikar ne spreglejmo zdravju prijaznih kotičkov. 
Telo nam bo hvaležno, prebava se bo uravnovesila, pa še odlič-
no se bomo počutili. 
Ponosni smo, da bo 25. oktobra 2013 v Termah Dobrna ustvar-
jala Slovenska kuharska reprezentanca. Kuharski poklic je izje-
mno zanimiv predvsem zato, ker predstavlja mojstrstvo nečesa, 
kar v osnovi vsak zna. Poklic je že davno prerasel znanje in spre-
tnost v pripravljanju okusnih jedi iz različnih sestavin. Hkrati pa 
je kuharstvo tudi filozofija, miselna naravnanost, svetovni nazor, 
odnos do hrane. 
Seveda pa se vsi zavedamo, da je osnovni cilj in namen poklica 
priprava okusne, zdrave in varne hrane. Posredno je kuhar s svo-
jim delom vedno zraven, ko se ljudem kaj zanimivega dogaja. 
Lahko je to zajtrk na počitnicah ali seminarju, poslovno kosilo, 
družinski obed ali slavje, banketi in zabave, romantična večerja v 
dvoje. Mladi kuharji snujejo kulinarične presežke in z njimi sode-
lujejo na mednarodni kuharski sceni. Reprezentanco sestavljajo 
priznani mladi »chefi«, ki pod slovensko zastavo nastopajo na 
kuharski olimpijadi in ostalih pomembnih kulinaričnih dogod-
kih. Ekipa mladih kuharjev, ustvarjalcev in v nekem smislu tudi 
»zastrupljenih« s hrano in načinom življenja, ki ga prinaša delo v 
SLO kuharski ekipi, si je zastavila v letošnjem letu cilj: udeležbo 
na Svetovnem mladinskem tekmovanju v Koreji. 
Da bodo ta cilj dosegli, je potrebno veliko samostojnega in 
timskega dela ter testiranja in brušenja  okusa posamezne jedi. 
Vse to pa ne gre brez treningov, kjer pripravljajo jedi najprej v 
zaprtem krogu preizkuševalcev in šepetalcev. Potem pa pride 
seveda predstavitev širši publiki in obenem tudi test, kako vse 
skupaj spraviti v predpisani časovni okvir, ali bo vse dovolj toplo, 
ali bo stolp zdržal »tresljaje« do gosta, ali je vsega ravno prav, ali 
bo barvna kombinacija všečna večini …
Slovenska kuharska reprezentanca bo 25. 10. 2013 ob 19. uri 
v Termah Dobrna predstavila svetovni tekmovalni jedilnik. 
Del tega edinstvenega kulinaričnega dogodka ste lahko tudi vi. 
Poskusite jedi iz tekmovalnega jedilnika, v ceni 35 € je vključena 
tudi pijača. Število mest je omejeno, zato priporočamo čimprej-
šnjo rezervacijo.
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Približuje se tudi načrtovanje zabav ob koncu leta, ko se zazre-
mo v svoj notranji dnevnik in obkljukamo dosežene cilje, zviška 
pogledamo na nedokončane naloge in prikimamo pozitivnim 
rezultatom. Prav vsi imamo za sabo dokončane projekte, služ-
bene ali zasebne, uspešno izvedene zadolžitve ali pa vsaj čuti-
mo zadovoljstvo, da nismo na izpitu vsakdana pogrnili.
Razlogov za praznovanje in veselje je vedno dovolj. Vsem pa je 
skupno, da želimo pripraviti posebno praznovanje, ki bo spletlo 
lepe spomine in trdne vezi; ki bo naredilo življenjsko ali delovno 
pot v bodoče še bolj pristno in uspešno.
V Termah Dobrna smo se zato vrnili v našo bogato zgodovino. 
Iz starih zapisov je razvidno, da so naše kraje obiskali tudi Ri-
mljani, ki so znani po tem, da so življenje znali resnično uživati, 
začinili pa so ga radi z velikimi zabavami in pojedinami v čast 
boga Bakh-a, ki je bil bog vina in veseljačenja.
Vsakdo, ki se udeleži Bakhusove pojedine, je nagrajen z nepo-
zabno nočjo zabave, ki se neredko podaljša kar v dan. Sprošče-
no ozračje, duh preteklosti, okusna hrana in trenutki, ko lahko 
celo malo pozabimo na vsakdanji bonton, so zagotovilo, da se 
bo o takšni malo drugačni zabavi ali poslovnem zaključku go-
vorilo še lep čas.
V vinski kleti pod vilo Higiea je prijeten ambient z lesenimi 
klopmi in mizami, z veliko staro prešo in grobo ometanimi zi-
dovi, ki prijazno vabi. Prostor sprejme od 15 do 45 oseb in je 
namenjen dogodkom, kot so sprejemi, praznovanja, poslovna 
srečanja, vinske pokušine, poroke. V naših objektih je sicer mo-
goče organizirati zabave tudi za do 360 oseb.

Slovenska kuharska reprezentanca

Ponujamo izvrstno domačo kuhinjo z rahlim poudarkom na 
divjačini in rečnih ribah. Poleg jedi z jedilnega lista so gostom 
na voljo še dnevni meniji, bogat izbor sladic ter raznolika vina. 
Naročite sladice za vaše najdražje. Sprejemamo naročila za roj-
stnodnevne, poročne  torte in za razne druge priložnosti ter 
ostale sladice. 
Novost v Termah Dobrna je tudi možnost organiziranja roj-
stnodnevnih zabav za otroke od 2. do 8. leta starosti. Zabave 
povezuje kostanjev škrat Vitko, možna je izbira med kar štirimi 
jedilniki in tremi tematikami zabav. Poskrbimo tudi za izredno 
okusne torte po željah slavljenca oz. slavljenke. 
Pokličite nas 03 78 08 110 ali nam pišite na info@terme-dobrna.
si in proslavite posebne ali čisto vsakdanje dneve z okusom.

Terme Dobrna d.d.

 Tudi gobe se imajo rade

Na jurčku zrasel mali jurček (na fotografiji Janez Jakop)
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Skrivnostna formula lepih in zdravih las
Kaj lahko sami storimo za 
zdravo lasišče?
Skrivnostna formula lepih in 
zdravih las je zdravo lasišče.
Znano nam je, da je funkcija 
las in dlak na telesu, da nas 
ščitijo, medtem ko zrak med 
lasmi obkroža kožo in tako 
ohranja toploto.
Vendar lahko skozi zgodovi-
no zasledimo, da so ljudje že 
v davnih časih dajali lasem 
in njihovi negi velik pomen. 
Lasje so namreč velik pokaza-
telj različnosti med ljudmi, saj 
predstavljajo osebnost, moč 
in tudi neodvisnost.

Delovanje in fiziologija las 
in lasišča:
Lasišče sestavljajo tri plasti, in 
sicer: globoka notranja plast, 
podpovrhnjica in površinski 
sloj – povrhnjica. Iz lasišča 
rastejo lasje, včasih v skupini 
tudi po dva ali tri. Anatomsko 
lahko las delimo na korenino  
in steblo, ki je vidni del lasu. 
Ob korenini vsakega lasu (t.i. 
lasnem mešičku) se nahaja 
žleza lojnica, ki proizvaja se-
bum, znojna žleza in mišica 
naježevalka, ki je  zaslužna za 
naš pregovor – »od strahu so 
se lasje naježili«. Tudi viden del 
lasu (t.i. lasno steblo) je sesta-
vljeno iz treh plasti: notranja 
plast – sredica ali medula, sre-
dnja plast – skorja, ter zunanja 
plast – vrhnjica ali kutikula.
Vsak las ima svoj cikel delova-
nja in rasti. Stopnja rasti (an-
gena stopnja) pri moških traja 
približno dve leti, pri ženskah 
pa tri do štiri leta ali celo več. 
Sledi stopnja mirovanja (ka-
tagena stopnja), ki traja dva 
tedna. Zadnja faza je stopnja 
odpadanja (telogena stopnja), 
ki traja tri mesece. Na rast in 

izpadanje las vpliva veliko raz-
ličnih faktorjev: genetika, hor-
moni, celice, prehrana, ipd. 
Torej v teh treh cikličnih sto-
pnjah se nenehno razvija lasni 
mešiček, v katerem je tudi ve-
liko žilic. Pri moških, ki so na-
gnjeni k plešavosti, je znano, 
da so te žilice bolj občutljive 
na moške spolne hormone 
(androgene). Žilice se krčijo, 
lasni mešiček ne dobi dovolj 
hrane in rezultat je plešavost, 
ki pa je izrazita le na določe-
nih predelih, občutljivih za 
omenjeni hormon (čelo, teme 
in zatilje).Tako ključ zdravljenja 
nikakor ne temelji na zmanj-
ševanju teh hormonov, ki so 
lahko v povsem normalnem 
ravnovesju, temveč na zmanj-
ševanju občutljivosti žil.
Vemo, da posamezni las ne 
raste vse življenje, temveč 
obdobje rasti ocenjujemo ne-
kje od treh do šest let, na kar 
začne rasti nov las, približno 2 
cm na mesec. V enem dnevu 
izpade približno od 40 do 100 
las, medtem ko je debelina las 
odvisna od starosti, barve in 
rase.  

Problematika las in lasišča:
Da znamo svoje lase pravilno 
negovati, moramo ločiti različ-
ne tipe las. Poznamo:
- suhe, mastne, mešane in 

normalne lase
- mehke, trde, debele in tan-

ke lase
- zdrave in oslabele lase.
Mastni lasje:
Tip mastnih in suhih las je od-
visen od tipa naše kože. Na-
mreč če je koža mastna, bodo 
rasli mastni lasje in obratno, 
če je koža suha, pa suhi lasje. 
Količina maščobe na laseh je 
pogojena z delovanjem žlez 

lojnic, ki so v veliki meri pod 
individualnim vplivom hor-
monov in dednosti. Izgledu 
mastnih las pripisujemo neu-
rejene pramenaste lase, ki so 
vlažni, se lepijo, pričeska hitro 
izgubi prožnost in polnost. 
Zelo pogosto mastne lase 
spremlja tudi masten prhljaj.
Suhi lasje:
Tip suhih las je brez leska, hi-
tro se lomijo, konice se cepijo, 
pričesko je pogosto zelo težko 
oblikovati. Navadno jih spre-
mlja suh prhljaj in velikokrat so 
suhi lasje posledica neustre-
zne nege lasišča in las.
Normalni lasje:
So prožni, z lahkoto jih obliku-
jemo v pričesko in jih enostav-
no razčešemo, ko so mokri. 
So živahni, prožni in imajo lep 
lesk.

Mešani lasje:
Po navadi so dolgi lasje, ma-
stni ob lasišču in suhi ob ko-
nicah zaradi neenakomerne 
porazdelitve maščobe.

Oslabeli lasje:
Ti lasje so hrapavi, brez leska, 
težko jih je oblikovati.

Prhljaj:
Povzročiteljica prhljaja je kva-
sovka, ki se pogostokrat naseli 
na naše lasišče, a ne povzro-
ča težav. Ko se nam poslabša 
zdravje ali če smo spremeni-
li način prehranjevanja (več 
sladkorja in maščob), razne 
stresne situacije, hormonska 
stanja ali določena obolenja, 
pa situacijo po navadi spre-
meni – na lasišču opazimo pr-
hljaj. V teh primerih le nakup 
šampona proti prhljaju žal ne 
prinaša zadovoljivih rezulta-
tov, temveč je potrebno naj-

prej odpraviti vzrok, zaradi ka-
terega je težava sploh nastala. 
Dobro je izločiti neprimerno 
prehrano: močno začinjeno, 
slano, zapečeno, mastno, veli-
ke količine alkohola, zmanjšati 
vnos OH, povečati uživanje 
zelenjave, nesladkega sadja, 
mleka in mlečnih izdelkov. Ne 
pozabimo na vitamine A,B,C,E 
in minerale (kalcij, baker, cink). 
Ker ločimo suh in masten pr-
hljaj, je zelo pomembno, da 
temu primerno tudi izberemo 
vrsto negovalnih proizvodov. 
Vedeti moramo tudi, da eni 
šamponi delujejo proti prhlja-
ju, drugi zdravilno proti glivici, 
ki povzroča prhljaj. Prav tako 
je dobro vedeti, da je odsveto-
vano tudi sušenje s sušilnikom.

Izpadanje:
Če izključimo različne vzroke, 
že predhodno naštete tudi kot 
vzrok za pojav prhljaja, mora-
mo vedeti, da lahko ponovno 
s proizvodi za problematiko 
izpadanja le zmanjšujemo ozi-
roma blažimo izpadanje las, 
medtem ko moramo za uspe-
šno zdravljenje ponovno k 
problemu pristopiti celostno. 
Izjemno priporočljivo je tudi 
upoštevanje številnih nasve-
tov, ki se jih lahko poslužuje-
mo tudi v domačem okolju, 
npr. vsakodnevna masaža la-
sišča, ki ima poleg relaksacij-
skega tudi terapevtski učinek. 
Masaža lahko spodbuja krvni 
obtok in izboljšuje prehajanje 
izdelkov, ki jih uporabljamo v 
namen preprečevanja izpada-
nja.
Glede na poznavanje proble-
matik in tipa naših las lahko 
prilagodimo ustrezno nego, ki 
vključuje predvsem izbor pra-
vilnih negovalnih proizvodov, 

DOGODKI
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pravilno umivanje las, krtače-
nje las ter masažo lasišča. Vse-
kakor ne smemo pozabiti, da 
se posamezni problemi lasišča 
pojavljajo tudi zaradi slabše ali 
sploh neobvladljivih vzrokov, 
kot so stres, slaba prehrana, 
slabe razvade, hormonska 
neravnovesja in dednosti. V 
teh primerih bomo z ustrezno 
nego problem lasišča le blaži-
li, v kolikor k problematiki ne 
bomo pristopili celostno.

Nega las in lasišča

Umivanje
Umivanje je na videz prepro-
sto opravilo in ta enostavnost 
nas včasih lahko hitro zavede.
Pravil je osem in če jih upošte-
vamo, lahko bistveno pripo-
moremo k lepoti svojih las.
1. Lase najprej skrbno razče-

šite in tako odstranite večje 
kose umazanije in ostanke 

preparatov.
2. Zmočite jih s toplo vodo. 

Voda iz vodovoda je trda, 
v njej so kalcijeve soli, ki na 
laseh puste belo sivo plast, 
lasje pa postanejo suhi in 
lomljivi. Vodo lahko zmeh-
čate sami, če dodate pol 
žličke jedilne sode.

3. Lase šamponirajte dvakrat.
4. Šampon uporabljajte varč-

no (pr.: za kratke lase zado-
stuje količina v velikosti ore-
ha).

5. Šampona ne nanašajte ta-
koj, ampak ga v dlani naj-
prej razredčite z malo vode.

6.   Pri umivanju lase le nežno 
masirajte.

7. Umijte jih hitro, saj pralne in 
hranljive snovi delujejo že v 
nekaj sekundah. 

8. Umite lase nežno ožmite, 
nalahno obrišite in ovijte z 
brisačo. Izogibajte se moč-
nih in hitrih gibov, z njimi 

ravnajte nežno. Vlakna mo-
krih las namreč postanejo 
zelo občutljiva, saj se zuna-
nji luskasti sloj v vodi napne. 
Z nepravilnim česanjem 
lahko posamezne luske od-
stranimo in tako bodo lasje 
postali krhki, lomljivi, izgu-
bili bodo lesk in prožnost. 
Lase češemo samo z red-
kozobim glavnikom, ki pa 
ne sme imeti ostrih zob. Pri 
razčesavanju je pomemb-
no, da začnemo pri konicah 
in počasi nadaljujemo proti 
vrhu.

Še namig: Vse vrste las lahko 
sperete z vodo, ki ste ji dodali 
malo kisa, na koncu pa jih spe-
rete še z mlačno vodo. Rjavo-
laske in temnolaske si lahko v 
zadnji vodi sperejo  lase s pra-
vim čajem, ki naj bo mlačen. 
Lasje bodo posebno bleščeči. 
Blondinke naj zadnji vodi do-
dajo sok ene limone.

Krtačenje
Krtačenje je bistveno, saj od-
strani prah in izpadle lase ter 
poveča volumen vaših las. 
Lasje se morajo krtačiti vsak 
dan in pred vsako nego.
a. S krtačo v vsaki roki in z 

navzdol nagnjeno glavo, kr-
tačimo lase od tilnika proti 
čelu.

b. Nato krtačimo lase od str ni 
proti vrhu glave.

c. Nazadnje pokrtačimo lase 
še od čela proti tilniku.

Masaža lasišča
a. Lasišče masiramo tako, da 

prste držimo skupaj in jih 
pritiskamo na lasišče od 
spodaj navzgor. Krožni gibi 
pri tem morajo biti počasni 
in umirjeni.

b. Nato masiramo lasišče s 
hitrejšimi tresočimi gibi 

naprej in nazaj, pri čemer 
se pomikamo od čela proti 
vrhu glave. Tak način masa-
že naredi lasišče bolj nape-
to.

c.  Masažo končamo tako, da 
z dlanmi pritiskamo na lasi-
šče, pri čemer roke drsijo od 
čela proti tilniku.

V kolikor bi se želeli posluži-
ti profesionalnega reševanja 
problematike lasišča, smo v 
Termah Dobrna, v frizerstvu 
K&M styling, ob vseh klasičnih 
frizerskih storitvah, strokovno 
izobrazili zaposlene in obe-
nem razvili še celosten stro-
kovni pristop kot pomoč pri 
odpravljanju težav z lasiščem z 
uporabo različnih postopkov, 
s profesionalno linijo Lazar-
tique iz Pariza. 

Lazartique pripada farma-
cevtskemu podjetju, speciali-
ziranemu za fito-kozmetiko, 
čigar laboratoriji so razvili 
tudi proizvode za nego las in 
za pomoč pri reševanju pro-
blematike lasišča. Njihovi ne-
govalni tretmaji, ki vsebujejo 
koncentrirane aktivne rastlin-
ske sestavine, dajejo takojšen 
in viden rezultat: nudijo po-
moč reševanju težav lasišča in 
vaše lase preoblikujejo, tako 
da so polni nove vitalnosti in 
lepote.  

Viri: 
http://www.zate.si/katalog/
rene_furterer/kako_delujejo_
lasje_in_lasisce.html,5.11.2012
In 
http://www.ezdravje.com/si/
lasje/bolezni/prhljaj/,5.11.2012

Terme Dobrna d.d.

Patricija Grubar, dipl. fiziot, vodja 

centra za fizioterapijo in balneologi-

jo ter vodja Hiše na travniku 

BARVANJE LAS (COLOR US) SAMO 9 €
+ BREZPLAČNA KAVICA

(več informacij o storitvi: K & M Styling, 03 78 08 545)
Kupon je veljaven do 31. 10. 2013. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na recepciji frizerstva 
K & M Styling. Predhodna rezervacija storitev na 03 78 08 545. Kupona ni mogoče zamenjati za koriščenje druge 
storitve iz ponudbe Term Dobrna in ne velja za nakup darilnega bona. Ugodnosti se ne seštevajo.

10 % POPUST ZA MOŠKO STRIŽENJE
+ BREZPLAČNA KAVICA

na storitve Frizerstva K & M Styling
Kupon je veljaven do 31. 10. 2013. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na blagajni Frizerstva 
K & M Styling. Predhodna rezervacija storitev na 03 78 08 545. Kupona ni mogoče zamenjati za koriščenje druge 
storitve iz ponudbe Term Dobrna in ne velja za nakup darilnega bona. Ugodnosti se ne seštevajo.

BREZPLAČNA APARATURNA LIMFNA 
DRENAŽA NOG IN TREBUHA (20 MIN)

Ob nakupu storitev v minimalni vrednosti 25 €
Kupon je veljaven do 31. 10. 2013. Ugodnost se prizna ob predložitvi originalnega kupona na blagajni masažno-
lepotnega centra Hiša na travniku. Predhodna rezervacija storitev na 03 78 08 555. Kupona ni mogoče zamenjati 
za koriščenje druge storitve iz ponudbe Term Dobrna in ne velja za nakup darilnega bona. Ugodnosti se ne 
seštevajo.

Kupončki ugodnosti
Izreži in koristi v Termah Dobrna
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šolski 
kotiček

Ponosni smo, da smo prvošolci

Najmlajši o šoli 
• Veselim se učenja. (Miha, Brina)
• Komaj čakam, da bomo začeli pisati. (Enej, Anej)
• V šoli se rad tudi igram. (Aljaž)
• Komaj čakam, da bomo kaj izdelali. (Ajda, Ula)
• Veselim se petka, ko bomo prinesli igrače. (Amadej, Blaž)
• Veselim se branja. (Tajda)
• Veselim se učenja, ker bi rad postal kapitan. (Maj)
• Radi pojeva in pleševa. To bova počeli tudi v šoli. (Ula, Ajda)

Izjave je zbrala 

Silva Pintar, razredničarka 1. a-razreda

Najmlajši na začetku šolske poti Sprejem prvošolcev OŠ Dobrna

Všeč mi je …
• likovno ustvarjanje. (Gal)
• da imamo nove prijatelje. (Klara)
• da se bomo (več) učili. (Domen, Nika P., Polona, Tjan, Ajda)
• da bomo čim več pri pouku. (Lara)
• da bomo pisali domače naloge. (Jaka, Laura)
• da se bomo imeli lepo. (Aljaž, Blaž, Tilen)
• da se bomo naučili računati. Veselim se matematike. (Jan, Nika L.)

Izjave je zbrala  

Alenka Tešanovič, razredničarka 1. b-razreda

Iz preteklega šolskega leta 
Obiskali smo podružnično 
OŠ Socka in KSEVT Vitanje

V četrtek, 20. 6. 2013, smo se 
učenci 4. in 5. razreda odpra-
vili  peš v Socko. Naš cilj je bila 
Podružnična osnovna šola 
Socka. Pot nas je vodila skozi 
Vrbo. Po približno uri in pol 
hoje smo prispeli na cilj. Utru-
jeni smo si  privoščili  malico. 
Učenci POŠ Socka so nas prija-
zno sprejeli. Predstavili so nam 
kraj in šolo. Ogledali  smo si  
tudi  prostore šole in vrtca. Za 

zaključek pa smo odigrali še 
prijateljsko tekmo med dve-

ma ognjema. Ob 11.30  smo se 
morali žal posloviti. Odpeljali 

Učenci 4. in 5. razreda so obiskali podružnično OŠ Socko

smo se v Vitanje, do vesoljske-
ga centra KSEVT. Tam nam je 
vodič predstavil: vesolje, ve-
soljsko opremo, satelit,  film o 
prvi raketi in vesoljsko hrano. 
Naučili in spoznali smo veliko 
novega ter zanimivega.

Dan je bil zanimiv, prijatelje iz 
Socke smo povabili k nam. 

Obiskali so nas naslednji dan.

Timeja Čerenak, 

5.  r. , 2012/13
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drobtinice iz vrtca
Prvič v vrtec

Razstava učencev 
OŠ Dobrna v 
Splošni bolnišnici 
Celje

Vstop v vrtec je za otroka in 
starše pomemben dogodek. 
Za mnoge otroke je prvič, da 
so dalj časa ločeni od staršev. 
Otrok se sreča s številnimi no-
vimi vtisi in doživetji. Prilago-
diti se mora novemu ritmu 
življenja, novim zahtevam, 
skupini vrstnikov, s katerimi si 
deli igrače in pozornost odra-
slih. Soočen je z različnimi zna-
čilnostmi in zahtevami social-
nega življenja izven primarne 
družine:
• odreči se stalni prisotnosti 

bližnjih in sprejeti kratkotraj-

ne ločitve od njih;
• navezati se na vzgojiteljice, 

ki bodo deloma nadome-
ščale starše v času bivanja v 
vrtcu;

• navaditi se na nov prostor, 
deliti relativno majhen pro-
stor z večjim številom dru-
gih otrok ;

• navaditi se na novo dnevno 
rutino;

• navaditi se na drugačno 
hrano, stranišče, igrače, le-
žalnik…;

• navaditi se na to, da bo v 
skupini otrok le eden od 

mnogih;
• postati samostojnejši;
• naučiti se sodelovanja z 

otroki;
• vključiti se v vodene dejav-

nosti in skupinske igre.
Vse to prinaša v otrokovo ži-
vljenje velike spremembe. 
Vsak otrok doživlja prehod iz 
družine v vrtec na svoj način. 
Uvajalno obdobje je naporno 
tako za otroka kot za starše, 
saj otrok od njih zahteva več 
kot sicer. Zelo pomembno je, 
da se na to pripravimo in si za 
potrebe otroka vzamemo čas. 

Otrok doživlja različna čustva, 
pogosto se slednja tudi pre-
našajo (transfer) - od staršev 
na otroka, iz otroka na starše , 
v skupini med vrstniki, ... Mlaj-
ši otroci ob vstopu v vrtec še 
ne govorijo in svojo stisko kot 
tudi ostalo sporočajo nebese-
dno. Tudi večji predšolski otro-
ci, ki besedno do neke mere 
že zmorejo izraziti svoje poču-
tje in čustva, pa imajo težave 
z obvladovanjem in uravna-
vanjem le-teh. Če dobro po-
mislimo, tudi odraslim na tem 
področju velikokrat »škripa«. 

Razstava učencev OŠ Dobrna na temo krvodajalstva na Transfuziološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje
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Otroci pa še v večji meri odre-
agirajo psihosomatsko: njihove 
stiske se odražajo v telesnih 
odzivih, vedenju. Otrok torej 
potrebuje čas, da se čustva 
poležejo, preusmerijo in pre-
delajo. Pomembno je, da od-
rasli vemo, kaj otrok doživlja in 
ga pri tem spremljamo. Če se 
starši otrokovim čustvom po-
svetijo, ne da bi jim pripisovali 
lastne pomene in jih potenci-
rali, je to ena najboljših življenj-
skih naložb.
Pomembno je vedenje, da se 
bo otrok ob vstopu v vrtec ne-
kaj časa drugače obnašal, zato 
mu v tem obdobju pomaga-
mo, kolikor se le da, otroka po-
stopoma uvajamo v vrtec ter 
mu tako omogočamo, da zač-
ne razvijati večstransko zdravo 
navezanost.

SPLOŠNA PRIPOROČILA 
ZA UVAJANJE OTROKA V 
VRTEC
• Vzbujanje interesa  Pred 

prihodom otroka v vrtec si 
vzemite čas in si oglejte vr-
tec skupaj z otrokom. Otro-
ku pripovedujte o vrtcu, sku-
paj z njim poglejte slikanico, 
risanko, preberite knjigo na 
to temo. Otroku predstavi-
te vrtec v pozitivni luči – to 
naredite predvsem tako, da 
tudi sami pri sebi obudite in 
negujete zaupanje ter pozi-
tivno naravnanost do vrtca. 
Vendar poskrbite tudi, da bo 
slika o vrtcu realna - pri tem 
vam bo v pomoč poznava-
nje pričakovanj in nalog, s 
katerimi se otrok sreča v vrt-
cu. 

• Načrtno uvajanje  Dogovo-
rite se, kdo bo uvajal otroka: 
če je otrok zelo navezan na 
mamo, lahko morda poiz-
kusi uvajati očka, babica- 
pogovorite s o tem tudi z 
otrokom, če je to mogoče. 
Dogovorite se v službi (na-
črtujte dopust, koristite ure). 
Ob uvodnem obisku v vrtcu 
se dogovorite z vzgojiteljico, 
kako bo potekalo uvajanje; 
razvijajte in negujte zaupa-
nje ter odnos z vzgojiteljico. 
Uvajanje načrtujte glede na 
realne možnosti (službene 
obveznosti, čas, dodatna 
pomoč , ki je na voljo v času 
uvajanja..) in poznavanje 
vašega otroka (starost otro-
ka, ali se hitro prilagaja, že 
ima izkušnje z ločitvijo od 
matere /bližnjih, ali že ima 
izkušnje z vrstniki, doseda-
nji ritmi spanja, hranjenja, 
rituali, …). Pozanimajte se o 
dnevni rutini v vrtcu ter že 
pred vstopom otroka v vr-
tec ustrezno prilagodite ur-
nik hranjenja, spanja, pred-
vsem pa tudi dojenje . 

• Pred sprejemom otroka v 
vrtec se pogovorite z vzgo-
jiteljico o vsem, kar se vam 
zdi pomembno za ta korak. 
V ta namen vas bo vzgojite-
ljica tudi prosila, da izpolnite 
krajši vprašalnik. V osebnem 
kontaktu boste tudi sami 
lažje razvijali zaupanje, ko 
boste otroka zaupali novim 
ljudem.

• Postopnost  Otrok naj spo-
znava novo okolje posto-
pno, ob prisotnosti nekoga, 
ki mu zaupa, Pogovorite se 

z vzgojiteljico o vaši aktiv-
ni prisotnosti v skupini. Ne 
pustite otroka že prvič ves 
dan v vrtcu; počutil se bo 
zapuščenega. Prvi dan naj 
otrok ostane v vrtcu krajši 
čas skupaj z vami, nato čas 
samostojnega bivanja otro-
ka v skupini podaljšujte po-
stopno. Otroku tudi zelo na-
tančno povejte, kdaj pridete 
(na začetku greste samo na 
stranišče ipd., … pridete na-
zaj npr. po 10  ali 30 min,…
čez čas po kosilu, šele naza-
dnje po počitku …). Otrok si 
bo počasi oblikoval občutek, 
ritem in nato tudi predstave 
o času ter bo lažje obvlado-
val stisko ob ločitvi.

• Prisotnost staršev v igral-
nici  Če boste prve dni sku-
paj z otrokom v igralnici, se 
pogovarjajte in igrajte tudi 
z drugimi otroki. Tako se 
bo otrok pričel postopoma 
ločevati od vas, vas deliti z 
drugimi otroki, pričel se bo 
zanimati za igrače in igre, vr-
stnike in vzgojiteljice. Sode-
lujte z vzgojiteljico, bodite v 
pomoč . Dogovorite se, kako 
lahko pomagate  razdeliti 
hrano, pri oblačenju otrok, 
preberete zgodbico skupi-
ni otrok, se vključite v igro 
otrok, … Otrok se od vas uči, 
želel si vas bo posnemati.

• Umirjen prehod v vrtec  Ne 
odvajajte otroka v tem času 
od dude, plenic ali steklenič-
ke. Odložite selitev v novo 
sobo ter poskrbite tudi za 
umirjeno in ustaljeno do-
mače okolje. Za druge spre-
membe bo še čas, ko se bo 

otrok v vrtcu dobro počutil .
• Kontinuiteta ter vztrajnost 

pri uvajanju  Če je le mogo-
če, uvajanja ne prekinjajte. 
Vsaka prekinitev pomeni za 
otroka ob ponovnem pri-
hodu v vrtec nov začetek. 
Bodite še posebej pozorni 
na ponedeljek po prvem te-
dnu uvajanja, vrnitev v vrtec 
po bolezni, … Če vas skrbi 
in uvajanje otroka v vrtec 
ne poteka tako, kot ste pri-
čakovali, ali pa je otrokovo 
vedenje doma precej spre-
menjeno, se o tem vsekakor 
pogovorite z otrokovo vzgo-
jiteljico ali drugo strokovno 
delavko/delavcem vrtca.

• Pomoč in podpora otroku 
v času uvajanja: 

 - V vrtec prinesite dudo 
ali stekleničko, s katero 
se otrok tolaži ali pomirja 
pred spanjem, ali kakšno 
drugo tolažilno igračko 
in predmet. Tako boste 
otroku pomagali, da bo 
prebrodil ločitev od vas, ti 
predmeti ga bodo tolažili 
in pomirjali.

 - Otroka ob prihodu v vr-
tec predajte vzgojiteljici 
nežno, a odločno. Bodite 
umirjeni, z vzgojiteljico se 
prej pogovorite, kako se 
posloviti. Slovo od otroka 
naj bo kratko, saj se večina 
otrok ob dolgem slovesu 
težje loči od staršev. Po-
membno je, da je prihod v 
vrtec umirjen in da se po-
slovite ter otroku zagotovi-
te, kdaj pridete ponj. Dol-
gotrajno poslavljanje lahko 
vzbudi jok ter zmede otro-
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ka. Predvsem otroka ne 
sprašujte, če je žalosten, če 
želi ostati v vrtcu, ...

 - Ustvarite stalen ritem pri-
hodov in odhodov iz vrt-
ca: to daje otroku občutek 
varnosti in zaupanja; držite 
se tega, kar obljubite otro-
ku.

 - Doma otroku posveti-
te več časa in pozornosti, 
tako mu boste pomagali, 
da bo hitreje pridobil za-
upanje in se laže vživel v 
vrtec. Zavedajte se, da je 
otrok v prehodnem ob-
dobju, v stresni situaciji. 
Prepoznajte odzive. Otrok 
mora kdaj tudi sprostiti 
paro in prav je, da mu to 
dovolite. Doma pripravite 
»kotiček za sproščanje« - z 
mehkimi materiali, knjigi-
cami, sprostitveno glasbo, 
priljubljenimi igračami, … 
Omogočite otroku veliko 
gibanja, skupaj počnite 
stvari, ki jim ima rad in tudi 
vas napolnijo z energijo. 
Posebno pozornost na-
menjajte otrokovi igri, tudi 
igri z otrokom. Določite 
jasna pravila (rutina: priho-
di –odhodi, hrana, spanje, 
odnosi ), ki pa naj jih ne bo 
preveč.

 - Kolikor je le mogoče 
(starejši otroci)  načrtujte 
uvajanje skupaj z otrokom- 
dogovarjajte se. 

 - Pogovarjajte se z vzgojite-
ljico, izmenjujte informacije, 
spregovorite tudi o svojih 
skrbeh, pomislekih. Razvi-
jajte in negujte zaupanje ter 
odnos z vzgojiteljico.

OTROKOV ODZIV NA 
SPREMEMBE IN STRES 
Pojavijo se lahko: 
-  ponovna zahteva po dojenju 

ali hranjenju iz stekleničke,
-  sesanje prsta,
-  ponovno močenje in /ali 

blatenje v hlačke,
-  povečana jokavost, razdra-

žljivost, „muhavost“,
-  oklepanje staršev,
-  motnje spanja in teka,
-  pojavljanje strahov,
- psihosomatske težave: boli 

trebušček, prebavne mo-
tnje, psihogeni kašelj …,

- stopnjevanje agresije (po 
drugem letu starosti) do 
staršev, vrstnikov, v destruk-
tivni igri,

-  ponavljajoča dejanja ali go-
vor,

-  grizenje nohtov ali zvijanje 
las,

-  slabše govorno izražanje itd.
Prilagoditvene težave so po-
gostejše v prvih dneh bivanja 
v vrtcu. Obdobje prilagajanja 
poteka navadno od 3 do 4 
tedne. Pri nekaterih se kažejo 
težave zjutraj, pri drugih v sku-
pini ali doma, nekateri pa šele 
čez čas nočejo več v vrtec. Ne-
katere značilne prilagoditvene 
težave: 
-  odklanja vrtec –noče v vr-

tec, se oklepa staršev, joče, 
brca , otepa z rokami, doma 
noče govoriti o vrtcu, …

-  odklanja hrano v vrtcu, 
noče spati, …

-  se ne vključuje v igro, se 
izogiba kontaktu z vrstniki, 
vzgojiteljico, samo opazu-
je,…

-  ljubosumnost ,

-  je bolj siten, razdražljiv, 
agresija,

- je utrujen, doma veliko spi,
-  joče, ko ga pridete iskat,
-  dolgotrajni jok, hlipanje,
-  padec odpornosti in zbole-

vanje,
-  odložena reakcija na vrtec: 

na začetku vznemirjenje, na 
videz živahen, šele čez čas 
odklanja vrtec.

 
KDAJ NAS MORA SKRBETI? 
Starši smo ob vstopu otroka 
v vrtec podvrženi stresu, ki se 
povezuje z zahtevami in pri-
tiski dela ter drugih, morda v 
tem trenutku ne najbolj ugo-
dnih okoliščin v našem življe-
nju. Pogosto smo v dilemi gle-
de tega, kako poteka uvajanje 
ter prilagajanje našega otroka 
na vrtec. Zgodi se, da spre-
gledamo kakšno težavo ali pa 
da s pretirano zaskrbljenostjo 
krepimo nekatere neugodne 
odzive.
Recepta za premagovanje te-
žav pri otrocih žal ni, osnovno 
vodilo ostaja: bolje preprečeva-
ti kot zdraviti. POGOVARJAJMO 
SE. ZAUPAJMO VZGOJITELJICI 
SVOJE POMISLEKE, OPAŽANJA. 
POMEMBNA JE TUDI INFOR-
MACIJA, KI VAM JO O OTROKU 
IN NJEGOVEM POČUTJU V VRT-
CU PODA VZGOJITELJICA.
Za oceno dejavnikov tvega-
nja ter pomoč posameznemu 
otroku je potrebno upoštevati 
tako otrokovo starost, njegove 
značilnosti, potek dosedanje-
ga razvoja, socialne okoliščine, 
širši kontekst ter seveda njego-
ve odzive , vedenje v vrtcu in 
doma. V pomoč nam bo tudi 

nekaj namigov, kdaj obstaja 
večja verjetnost, da otrok ne 
zmore premagati težav, ko je 
intenzivnost ter trajanje težav 
večje.
• Posebej pozorni bodite, če 

ste tudi sami soočeni s ka-
tero od večjih življenjskih 
preizkušenj in dogodkov: 
ločitev, rojstvo sorojenca, 
bolezen ali smrt v družini, 
selitev, menjava službe, izgu-
ba službe ali dalj časa traja-
joča brezposelnost ter večje 
socialnoekonomske teža-
ve,… Če se pri otroku pojavi 
več različnih negativnih od-
zivov (npr. destruktivna igra, 
zvijanje las, motnje spanja 
in /ali hranjenja, … posveti-
mo otroku več pozornosti, 
pogovorimo se z vzg., sve-
tovalno delavko; po potrebi 
obnovimo svojo prisotnost v 
vrtcu, …

• Če se pojavijo dlje časa 
trajajoči psihosomatski 
odzivi, dalj časa trajajoče 
potrto razpoloženje, dol-
gotrajno hlipanje v vrtcu 
in drugi intenzivni odzivi, 
ki so prisotni v različnih oko-
ljih, je to znak, da otrok sam 
ne zmore iz stiske. Vsekakor 
potrebuje dodatno pomoč 
s strani vseh bližnjih odra-
slih, tudi s strani vzgojiteljic, 
svetovalne službe ali širše. V 
redkih primerih je potrebna 
morda tudi prekinitev uvaja-
nja ter odlog vključitve otro-
ka v vrtec.

Povzeto po A. Simonič, sveto-
valni delavki.

Mateja Kos
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Gibalni/športni program Mali sonček
je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Se-

stavljen je iz štirih stopenj :

 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti.

Z gibanjem otrok zaznava okolico, prostor, čas in odkriva svoje 

telo ter preizkuša, kaj zmore. Ob tem doživlja veselje, varnost, 

ugodje, pridobi ponos ter gradi zaupanje vase in samozavest. 

Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in 

poteka od preprostih oblik gibanja do sestavljenih in zahtevnej-

ših športnih dejavnosti.

Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček: 
• Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z ra-

znovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne športne pri-

pomočke.

• Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi pro-

grama.

• Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa.

• Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem 

udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.

• Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne 

delavce in druge k sistematičnemu delu in celostnemu pristo-

pu pri podajanju vsebin gibanja/športa predšolskim otrokom.

Vsebine programa so pestre, temeljijo na možnosti izbire, aktiv-

nem sodelovanju,  spodbujanju uspeha posameznika in učijo 

spoštovati razlike med vrstniki.

Poudarek je na igrivem usvajanju gibalne abecede z možnostjo 

iskanja lastnih rešitev gibalnih nalog. Dejavnosti potekajo sis-

tematično, razvojno - procesno skozi vse leto - skozi vse letne 

čase.

 V našem vrtcu so otroci sodelovali pri vseh štirih stopnjah.

Izvedli smo pohode oziroma izlete, namesto mini krosa dvakrat 

obiskali  trim stezo ter izvajali večino vaj, izvajali osnovne dejav-

nosti z žogo (metanje in ujemanje žoge, metanje v koš, zadeti 

premikajoče se cilje, ... ), ustvarjali z gibanjem in ritmom, se vozili 

s skirojem in sodelovali pri naravnih oblikah gibanja.

IGRE BREZ MEJA 
Igre brez meja smo izvajali v popoldanskem času v obliki špor-

tnega popoldneva s starši.

Pripravila sem sklop družabno-gibalnih iger, ki so jih otroci izva-

jali skupaj s starši.

Pri teh igrah so otroci in starši aktivno sodelovali.
Igre so bile dobro pripravljene, kar se je odražalo pri sodelova-
nju staršev in otrok. Starši so pohvalili organizacijo in izbrane 
postaje za opravljanje nalog.
Pri izvajanju vaj je bil poudarek na igri in vadbi, združeno s pri-
jetnostjo in sproščenostjo ter tudi spoznavanju staršev med 
seboj.
Nekateri otroci, ki gredo v OŠ, so predelali le zadnjo stopnjo 
programa.
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li smo se indijansko pesmico Oje majole in jo veselo prepevali. 

Ugotavljali smo, kje Indijanci živijo, ter ugotovili, da imamo indi-

janski šotor – tipi tudi mi na igrišču. Tam smo se veliko  igrali, v 

igralnici pa poslikali in zlepili tudi svoje mini tipije.  

Delček našega projekta spoznavanja in »potepanja« v svet indi-

janskih skrivnosti pa si oglejte na fotografijah.

Mateja Kos

Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalo-

go, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem.

INDIJANSKO POLETJE - 
Postali smo indijansko pleme ČUNGA LUNGA
Poletje je kar klicalo k bivanju na prostem. 

V mesecu juliju in avgustu so otroci spoznavali življenjske nava-

de in kulturo Indijancev. Raziskovali smo, kje in kako živijo, kako 

izdelajo indijanske šotore – tipije, kako se igrajo, plešejo in poje-

jo indijanski otroci ... 

Postali smo pravo indijansko pleme. Začeli smo s prebiranjem 

pravljic o Indijancih, poslušanjem sprostitvene glasbe in starih 

indijanskih zgodb, ki smo jih poslušali po CD predvajalniku.

Izdelali smo si perjanico in otroci so si izbrali indijansko ime. Uči-

DROBTINICE IZ VRTCA
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utrinki iz 
CUDVGremo mi po svoje …

»Bistvo taborništva, poleg povezanosti, pomoči, solidarnosti in 
seveda spoštovanja narave, je netekmovalnost. Pri nas rezultati 
in ocene niso pomembni. Zato smo medse sprejeli tudi mlade 
s posebnimi potrebami«, je dejal starešina velenjskih taborni-
kov, katerim so se na taborjenju v Ribnem pri Bledu pridružili še 
Bine, Vinko in Luka. Luka se ja taborjenja udeležil že tretjič, Bine 
drugič, Vinko pa prvič. 

Ob prihodu na taborni prostor otrok ni bilo v taboru, zato smo 
se v miru nastanili in si ogledali taborni prostor in okolico. Ti-
sti, ki so bili ob našem prihodu v taboru -  kuharice, mentorice, 
zdravnica, ekonom, so nas lepo sprejeli in pozdravili. Nato smo 
si odšli ogledat taborni prostor (jedilnico, sanitarije, tipi, jam-
bor, ognjišče, saloon, kjer smo se lahko tudi malo okrepčali) in 
bližnjo okolico (Savo, travnik »Ameriko«, Ribniški most, vodove 
kotičke). V času kosila so se vsi taboreči vrnili v tabor in takrat je 
naše življenje po taborniško zaživelo. Po kosilu smo se priklju-
čili manjšemu vodu štirih deklet, s katerimi smo preživeli  dva 
dni našega bivanja na taborjenju. Dekleta so fante lepo sprejele 
medse, tako da so se vsi dobro počutili. S  skupnimi močmi smo 
izdelali bivak v vodovem kotičku, skupaj žagali leske za bivak 
in vezali veje, dekleta pa so fantom pokazala, kako se postavi 
ogenj - piramida. Bili smo zelo pridni in v zelo kratkem času po-
stavili zasilno bivališče, nato pa sta se Vinko in Bine priključila 
fantom pri igranju nogometa na »Ameriki«. Luka je dogajanje 
opazoval od daleč. Po večerji je sledilo taborniško kolo, kjer sta 
se med vsemi najbolj naplesala prav Vinko in Bine, saj sta bila 
v krog tudi največkrat izbrana. Ko se je stemnilo, so se fantje 

z dekleti podali na nočni orientacijski pohod, kamor so odšli 
sami, brez vodnika. Našli so vse kontrolne točke in osvojili prvo 
mesto. To noč je bil vod, h kateremu smo se priključili, na nočni 
straži. Za stražo se je z veseljem odločil Bine in stražil skupaj z 
dekleti vse od 1.0o– 5.oo zjutraj. Pomagal je tudi pri jutranjem 
čiščenju tabora. Nad svojo stražo je bil vidno navdušen in tudi 
pohvaljen, v jutranjem zboru je z dekleti v potrditev dobrega 
dela dvigal zastavo.
Naslednji dan se je začel s skupinsko jutranjo telovadbo z ele-
mnti karateja. Po zboru pa so vodi odšli po zadanih nalogah 
– poišči me. Vod se je razdelil na več delov in posamezne sku-
pinice so odšle iskat določeno stvar. Ko so vse našli, so le-to za-
menjali za sestavine za kuho kosila. S kotlički, lopatami, nožki in 
jedilnim priborom smo odšli na »Ameriko«, kjer smo si postavili 
ognjišče in zakurili ogenj, nabrali nekaj leskovih vej in začeli s 
pripravo kosila. Skuhali smo zelenjavno juho, spekli hrenovke in 
twist. S kosilom so bili vsi zadovoljni. Po kosilu so sledile delavni-
ce po izbiri. Vinko in Bine sta se vključila v kolesarsko delavnico, 
kjer so po dva in dva odšli na kolesarjenje po označenih točkah 
na karti. Vinko je kolesaril z enim fantom, Bineta pa sta s sabo 
vzeli dve dekleti. Luka se je priključil delavnici streljanja z lokom, 
puško in fračo. Po zaključenih delavnicah so bili vsi veseli nad 
popoldanskim dogajanjem in novimi doživetji. Po večerji je sle-
dilo kolo, kjer sta se ponovno naplesala Bine in Vinko. Sledil je 
večerni program, kjer je s svojim talentom branja besed nazaj 
otroke navdušil Luka. 
Naš zadnji dan bivanja na taboru se je začel s telovadbo. Po 
jutranjem zboru, kjer smo se pridružili stražarskemu vodu pri 
dvigovanju zastave, pa so bile na programu delavnice, kjer so 
se vsi trije fantje vključili v delavnico streljanja z lokom in puško. 
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Prodajno razstavna galerija v prostorih bivše knjižnice

V CUDV Dobrna smo v poletnih mesecih pričeli urejati prodajno 
razstavno galerijo. Galerija bo zaživela v mesecu septembru in 
se nahaja v centru Dobrne, v bivših prostorih knjižnice, Dobrna 
41 .  Tukaj si bo mogoče ogledati in kupiti naše izdelke iz gline, 
lesa, recikliranega papirja, zelišča iz domačega zeliščnega vrta, 
voščilnice z vezenino…  Vsi izdelki, ki so primerni za dekoracijo 
prostorov ter osebna in poslovna darila,  so ročno izdelani. Za 
več izdelkov iz gline smo prejeli tudi certifikat Obrtno podjetni-

ške  zbornice Slovenije Roko-
delstvo Slovenija. 
Pravzaprav pa si uporabnice in 
uporabniki ter zaposleni  želi-
mo, da bi ta prostor postal več 
kot galerija. Skupaj z vami želi-
mo soustvariti  kotiček, kjer bi 
se lahko naši uporabniki bolje 
spoznali s sokrajani , se srečali 
s turisti in drugimi obiskoval-
ci Dobrne. Vabimo vas, da se 
v prostorih galerije večkrat 
oglasite Za vas bomo obča-
sno pripravljali tudi  druženja v  
ustvarjalnih  delavnicah,  krat-
ka  predavanja, debatne urice.  
O teh dogodkih vas bomo 
obveščali tudi s plakati in na 
naših spletnih straneh. 
V galeriji nas boste našli do-
poldne, večino dni v letu. Pri-
srčno vabljeni !

Brigita Kuder, 

vodja IVO in VDC

Nad to veščino so bili vsi navdušeni, saj so večkrat zadeli v tar-
čo. Po zaključenih delavnicah smo odšli pospravit šotor in našo 
opremo. Poslovili smo se od kuharic, ki so nam kuhale kavo, od 
tabornikov v »Saloonu«, kjer smo si privoščili kakšno čokoladico 
in od ostalih, ki so nas z veseljem sprejeli medse, se z nami dru-
žili, pogovarjali in nas imeli za svoje. 
V teh dneh, ki smo jih preživeli z osnovnošolskimi otroki,  smo 
doživeli veliko raznolikega, zanimivega in tudi neponovljivega. 
Otroci so nas lepo sprejeli medse, skupaj smo se družili, peli, 
plesali, ... Bivanje v naravi je bilo za vse nakaj nepozabnega. Spo-
znali smo veliko taborniških veščin in navad. Kot bi rekli velenj-
ski taborniki, bili smo del njihove pravljice. S prijetnimi občutki 
po skupnem druženju, novih prijateljstvih in doživetjih smo se 
odpravili proti domu. Na poti smo se ustavili še za kosilo in se v 
popoldanskih urah vrnili domov. 

Zapisala  Mateja Lipičnik
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Obiskal nas je čarodej Andrej

Čarodej  Andrej nas je obiskal  
v torek, 3. .9 2013, ob  16.30. 
Čarodej  je  čaral  z vrvico in 
delal  vozle. Tini  je naredil  ro-
žico, Aljažu  srček, Tinetu  zajč-
ka, Martinu pa sabljo.

Alen

Poletni sprehodi z vozički 

Poletne vožnje z vozički

Kljub poletni vročini, ko so temperature presegle magično mejo 
30 stopinj, smo ostali v oddelku OVI II aktivni. Glede na to, da 
v skupini ni počitniških zaspancev, smo  vstajali zgodaj. Takoj 
po zajtrku smo šli na lov za spremljevalce. Čeprav so v ostalih 
skupinah nekateri izkoristili podaljšan spanec v času počitnic, 
niso bili nič nejevoljni, ko jih je učiteljica zbudila in vprašala ali 
bi želeli s skupino OVI II na sprehod. Če je bilo potrebno, so 
bili starejši spremljevalci urejeni tudi v 10 minutah. Tako smo 
že ob 8.30 krenili proti Dobrni. Navadno smo šli v  park Term 
Dobrna in se nadihali svežega dopoldanskega zraka v zavetju 
stoletnih dreves. Medtem, ko so se starejši učenci odpočili na 
gugalnicah, smo mi prisluhnili petju ptic. Pot nazaj je bila ve-
dno malce drugačna. Ali smo šli ob Dobrnici ali mimo trgovine, 
gasilskega doma, … Skratka - vsaj del poti nazaj smo se vozili 
po drugem terenu. Včasih smo spremljevalci morali kar krepko 
potiskati voziček, da smo prevozili razgibane terene. Do takrat, 
da je sonce imelo največjo moč, smo bili že nazaj v Centru. V 
ohlajenih prostorih smo tako lažje načrtovali aktivnosti za spro-
ščene počitniške dni. 
Na fotografiji je skupina starejših učencev, ki so nam v času po-
čitnic redno priskočili na pomoč pri vožnji vozičkov. Vsi, Bine, 

Vinko, Jasminko, Tine, Ina in Aljaž, so resno in vestno opravljali 
svojo nalogo. Aljoša, Tadeja, Maj, Doroteja, Iza in Aleksandra pa 
so z nasmeškom na obrazu sprejeli njihovo pomoč. 

Za skupino OVI II

Tatjana Šušteršič
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Zaključna prireditev šolskega leta 2012/2013 – Pusti glasbi v srce

Čisto za konec šolskega leta, ko misli vedno pogosteje uhajajo 
k poletju, morju, počitnicam in raznovrstnim oddihom, smo v 
CUDV Dobrna pripravili še zadnjo stvar – še zadnjo točko, ki bo 
dala šolskemu letu poseben zaključni pečat in pomen: zaključ-
no prireditev.
Odvijala se je v telovadnici, 21. junija 2013, in je bila obarvana 
predvsem glasbeno, v sozvočju z osrednjo temo našega za-
ključka – pusti glasbi v srce. Natančno to smo tudi storili. Glasbi 
smo odprli naša srca in to tudi pokazali na odru.
Česa vse so bila na ta dan deležna naša ušesa?
Uvod v prireditev je ob klavirski spremljavi predstavljala Vinko-
va deklamacija angleške pesmi Thank you for the music, kar 
so gledalci nagradili z bučnim aplavzom, kakršen tako zahtevni 
točki tudi zasluženo pripada.

Orfova skupina se je prestavila s 
tamburinom, ropotuljami, triangli 
in drugimi inštrumenti, s katerimi 
so spremljali pesem Nasmeh po-
letnih dni. Manjkalo pa ni niti naj-
boljše in najlepše glasbilo od vseh 
– njihov glas in petje, ki se je razle-
galo po vsej telovadnici. 

Vinko in Tina sta ob dodelani sce-
nografiji zapela pesem On ne 
more. Poleg ušes so bile teh dele-
žne tudi naše oči, saj sta oba pe-
sem tudi koreografsko dodelala in 
uprizorila. Občinstvo je bilo tako 
deležno več kot zgolj pevskega na-
stopa. 

Manjkalo ni niti »domačih« vsebin – narodnih pesmi in ljudskih 
plesov. Zbor je zapel že vsakim slovenskim ušesom dobro po-
znano pesem Ti, moja rožica, folklorna skupina pa nas je ob 
spremljavi harmonike navdušila s svojimi plesi. Gledalci so obo-
je navdušeno spremljali in ploskali v ritmu domačih melodij.

S čisto posebno točko so se predstavili tudi naši uporabniki na 
vozičkih. Le-ti za razliko od drugih niso prepevali, temveč so 
plesali. Ob glasbeni spremljavi so v parih slavnostno odplesali 
svoj ples, ki smo ga posneli na filmski trak in kot takega v filmski 
obliki predvajali staršem in ostalemu občinstvu. Lahko bi dejali, 
da so ob tem bila ganjena čisto vsa srca. 

Ne nazadnje pa so bila naša ušesa deležna tudi dveh pevskih 
točk literarne skupine. Ob spremljavi klavirja in dveh kitar so za-
peli pesmi Vsaj malo sonca in Zunaj se sonce smeje. 

In res je bilo tako. Zunaj se je že kar nekaj časa smejalo vroče 
sonce. Zato smo tudi mi odšli iz telovadnice, na sonce, poletju 
in počitnicam naproti. Še prej pa smo še malo poklepetali, si ob 
kanapejih gasili žejo z osvežilno limonado in ledenim čajem. Bili 
smo ponosni: na naše uporabnike, ki so na unikaten in čudovit 
način prispevali vsak po svojih zmožnostih k zaključni priredi-
tvi, ki se je dotaknila vseh. Tudi kakšno solzo v očeh se je dalo 
opaziti. In seveda smeh, veliko smeha, obraze sreče, veselja, po-
nosa… Tako kot je tudi prav za slovo šolskemu letu in pozdrav 
počitnicam. 

Z glasbo je mogoče povedati več kot z besedami.
(Carl Maria von Weber)

Ines Klavžar, knjižničarka

UTRINKI IZ CUDV
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zahvale/vabila/obvestila
Z a h v a l a

Organizatorjem športnega turnirja, ki se je dogajal 10. 8. 2013 na igriščih Osnovne šole Dobrna, se zahvaljujemo, ker niste upora-
bljali za okolico motečih zvočnih naprav. Udeleženci prireditve zaradi tega niste bili prikrajšanji za športne užitke, mi stanovalci 
pa smo lahko preživeli miren dan – brez zvočnega onesnaževanja okolja.

Lep pozdrav –  Marko Lesjak v imenu hvaležnih stanovalcev  v  bližini igrišč.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je Krajevni urad Dobrna spremenil 

delovni čas. Nov delovni čas je:
- v četrtek od 8. do 11. in od 12. do 15. ure.

Damjan Vrečko
načelnik

KOLEDAR POHODOV IN IZLETOV  PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA
Kontakt: ga. Ana Žužek, 031 789-630; pd.dobrna@gmail.com

SMER POHODA DATUM KONTAKT Telefon

ŠTRUKLJEV VRH (najvišji vrh Občine Dobrne) 6.10.2013 Irena Žagavec 051-367-661

LAČNA 3.11.2013 Slavko Božnik 041-763-350

OD LITIJE DO ČATEŽA 9.11.2013 Anže Djordjević 040-260-231

ŠALEŠKA POT 24.11.2013 Janez Škoflek 041-515-578

VABILO
Župnijska karitas Dobrna vabi v nedeljo, 29. septembra 
2013,  ob 15. uri na redno letno srečanje ostarelih, bolnih in 
invalidov  pri podružni cerkvi sv. Miklavž v Vrbi. V primeru 

slabega vremena bo srečanje v župnijski cerkvi.

Prisrčno vabljeni!      
Odbor ŽK Dobrna

Stand up komedija

Obilico smeha bosta zagotovila:
26. 10. 2013 - Matjaž Javšnik
30. 11. 2013 - Lucija Ćirović

Dogodka se bosta zgodila v kavarni hotela 
Vita, ob 20. uri. Rezervacije so obvezne: 03 
78 08 110.

Kulinarične 
dogodivščine

25. 10. 2013 bo v Termah Dobrna, 
Slovenska kuharska reprezentanca 
predstavila svetovni tekmovalni 
jedilnik, s katerim bodo tekmovali 
na Svetovnem mladinskem 
tekmovanju v Koreji.

Dogodek se bo zgodil v hotelu Vita, ob 19. 
uri. Rezervacije so obvezne: 03 78 08 110.

DOGODKI v Termah Dobrna
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Spoštovani!

Za vse zainteresirane kmete smo v sodelovanju z Odborom za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Do-
brna pripravili zanimivo izobraževanje, ki je namenjeno bodočim in sedanjim profesionalnim in ljubiteljskim pridelovalcem 
jagodičja. Predstavili vam bomo, kako s pridelavo jagodičja tudi na majhnih površinah lahko dosežemo dober  rezultat in s tem 
dodaten prihodek na vaši kmetiji.  

V TOREK, 29. OKTOBRA 2013, OB 16.00 URI 
V DVORANI KULTURNEGA DOMA  V  DOBRNI

Predavateljica Andreja Brence, univ. dipl. inž. kmetijstva, specialistka za sadjarstvo na KGZS – Zavodu NM vam bo predstavila 
dosedanje izkušnje, ki so jih pridobili  v pridelavi jagod, malin, robid, ribeza in ostalih manj zastopanih vrst jagodičja v Posavju.
Vljudno vabljeni, da se udeležite zanimivega usposabljanja, v katerem vam bomo predstavili eno izmed mnogih pridelovalnih 
možnosti, ki vam jih omogoča vaše okolje, le izbrati je potrebno pravo.  

Vljudno vabljeni!

Vabilo na predavanje
 Možnosti pridelave jagodičja na območju 

Občine Dobrna 
Izpostava  Celje                                                                                         
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje 
Tel. : 03 490 75 80   Faks:  03 491 64 80 
E-pošta:  vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

 

OBČINA DOBRNA

VABILA

                                                                                                                                                                                                                                           
                                                       
 

Občina Dobrna, ZTŠK Dobrna in Terme Dobrna 
vabijo na 

 

MARTINOVANJE Z MARTINOVIM SEJMOM  
IN KULTURNIM PROGRAMOM, 

 
ki bo v soboto, 9. novembra 2013, od 12. ure dalje 

pred Zdraviliškim domom Dobrna ( v primeru slabega vremena pred hotelom Vita). 
 

Sprehodili se boste lahko med stojnicami s pestro ponudbo iz celotne Slovenije.  
 
 

V kulturnem programu bodo nastopili društva, sekcije in ostale ustanove iz Dobrne. 
 

Predstavili pa se bodo tudi vinogradniki iz Dobrne. 
 
 

Krst mladega vina bo opravil župnik,  g. Milan Strmšek. 
 

 
Poskrbljeno bo tudi za otroško animacijo s škratkom Vitkom. 

                                                                         	
	

																																																																																																							Prijazno	vabljeni!	
 

 
Ministrstvo za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. 
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VABILA

 
KUD  VESELI   ODER  PTUJ 

KOMEDIJA  

TAŠČA.com 1 – RICINUSOVO OLJE   
Avtor teksta: Tonček Žumbar 

VEČNAMENSKI  KULTURNI  DOM  DOBRNA  

SOBOTA, 5. oktober 2013, ob 1900 

 
Predprodaja vstopnic – CENA odrasli:  8 €, otroci, dijaki, študenti: 4 € 

 KIOSK Dobrna, (POLEG POŠTE Dobrna), del. čas: ponedeljek – petek od 6. – 15.30, 
sobota od 7. – 12.30 in nedelja od 7. – 12. ure 

 v gostinskem lokalu STOLEC Nova Cerkev, tel. (03) 577 22 02 
 eno uro pred predstavo v večnamenskem kulturnem domu Dobrna 

 
 

Slika zgoraj: Franci, Julija, Nika in Hanzek  
(na sliki manjkata Marica in Jula) 

 

Spoštovani, vabimo Vas na ogled 1. dela 
komedije Tašča.com z naslovom RICINUSOVO 
OLJE. Niz komedij Tašča.com, ki je po 
Sloveniji doživela že 170  ponovitev, ima pet 
delov. Vsak del je enovita celota in ga, tudi če 
niste videli ostalih, brez težav spremljate. 
Zgodba govori o družini Prepih, ki jo sestavljajo 
mama Marica, njen mož Franci ter najstniški 
hčerki Julija in Nika.  

Kratka vsebina:  
Družina Prepih živi običajno mestno življenje v 
enem od mariborskih stanovanjskih blokov. 
Zaradi spleta okoliščin pride k njim začasno 
živet moževa tašča Jula.  

Jula prihaja iz Prlekije in ni vajena 
mestnega in blokovskega življenja. Hkrati pa 
je »namazana z raznimi  žavbami« in se ne 
pusti ugnati kar tako. Ob zgodah in nezgodah 
med zetom in taščo, kjer praviloma kratko 
potegne prav zet, se boste do solz nasmejali. 
Še posebej pa se boste nasmejali ob babičini 
pripovedi, ko vnukinjama opisuje čas njene 
mladosti – zabava, prva ljubezen, internet, 
družina….  

Prvi del iz niza komedij Tašča.com je 
izjemno  zabaven in hkrati poučen. 
     V glavni vlogi igrata: Tonček ŽUMBAR in 
Danica CVETKO - humorista, ki se ju morda 
spomnite iz Nove Cerkve ali z gradu Lemberg. 

Slika zgoraj: Zet Franci in tašča Jula! 
 

Predstava se igra v spevnem prleškem narečju. 
Smeh je zdravilo.    Pridite!    Zdravila bo v izobilju. In to samo za 8 ali 4 €. 

VABLJENI! 
Informacije: www.veselioder.si ali Tonček - 041 482 130 ali Marjan - 041 444 292 ali Marta – 02 71 98 152 
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oglasi
 

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 
VOZIL, Silvester Drev s.p. 

Nova Cerkev 59 
3203 Nova Cerkev 

 

 
   -avtoservis           

   -avtoelektrika    M.: 051 322 325      

   -avtokozmetika  servis.drev@gmail.com   

d.o.o.

Dobrna 35 a, 3204 Dobrna,  Tel.: 03 781 80 48,  Mail: info@eknjiga.si

RAČUNOVODSKE STORITVE
za podjetja, s.p., društva, kmete ... 

TISKARSKE STORITVE
dopisni listi, letaki, vizitke, prospekti ... 

RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE
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VABILAOGLASIKoledar prireditev in dogodkov september-november 2013

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe njihovega programa prireditev.
Kontakt: Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna - Marija Švent, 03 780-10-64, 041 851-523; tic@dobrna.si

IME PRIREDITVE DATUM URA KRAJ
KONTAKT 
(odgovorna oseba) 
ORGANIZATORJA

Telefon Elektronska pošta

SREČANJE Z GASILCI IZ 
LAVAMŰNDA

28.9.2013 in 
29.9.2013

10.00
Gasilski dom 
Dobrna

PGD Dobrna,          
g. Štefan Pohajač

(051) 324 164 stefan.pohajac@t-1.si

SREČANJE STAREJŠIH 
NAD 70 LET

1.10.2013 13.00
Kulturni dom 
Dobrna

Občina Dobrna v 
sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna in Društvom 
upokojencev Dobrna,  
ga. Marija Švent

03 780-10-64 marija.svent@dobrna.si

TAŠČA.COM 1 - 
KOMEDIJA 

5.10.2013 19.00
Kulturni dom 
Dobrna

Kud Veseli oder,          
g. Marjan Cvetko

(041) 444-292  veseli.oder@gmail.com

TEKMOVANJE ZA 
RIBIŠKEGA CARJA 6.10.2013 8.00 - 12.00

Ribnik PGD 
Dobrna

PGD Dobrna,          
g. Štefan Pohajač

(051) 324 164 stefan.pohajac@t-1.si

RES LUŠTNO JE TU PRI 
NAS - 10. OBLETNICA 
DELOVANJA LJUDSKIH 
PEVK DOBRNA

13.10.2013 16.00
Kulturni dom 
Dobrna

TD Dobrna; Ljudske 
pevke Dobrna, 
ga. Marta Javornik

(040) 723-873 marta.javornik@gmail.com

KOMEMORACIJA 24.10.2013 11.00
pri spomeniku v 
centru Dobrne

ZB DOBRNA,           
ga. Mateja Kreuh

(070) 999-200 mateja.kreuh@gmail.com

KULINARIČNE 
DOGODIVŠČINE 25.10.2013 19.00 Hotel Vita Terme Dobrna 03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

STAND UP KOMEDIJA Z 
MATJAŽEM JAVŠNIKOM 26.10.2013 20.00

Kavarna hotela 
Vita

Terme Dobrna 03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

PREDAVANE: 
MOŽNOST PRIDELAVE 
JAGODIČEVJA NA 
OBMOČJU OBČINE 
DOBRNA

29.10.2013 16.00
Kulturni dom 
Dobrna

KGZS - Zavod Celje,  
ga.Vesna Mazej Ušen

03 490-75-80 vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

FESTIVAL TANGA IN 
SPROSTITVE ("ČAS JE ZA 
TANGO" )

31.10.2013 - 3.11.2013
Kavarna hotela 
Vita

TERME DOBRNA 03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

3. MARTINOV SEJEM 
S KULTURNIM 
PROGRAMOM

9.11.2013
celodnevna 
prireditev

pred 
Zdraviliškim 
domom

TERME DOBRNA v 
sodelovanju z ZTŠK 
Dobrna in Občino 
Dobrna, g. Predrag 
Canjko

03 78 08 110 info@terme-dobrna.si

STAND UP KOMEDIJA Z 
LUCIJO ĆIROVIĆ 30.11.2013 20.00

Kavarna hotela 
Vita

Terme Dobrna 03 78 08 110 info@terme-dobrna.si
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TD Dobrna pomaga kulturnemu društvu pri urejanju okolice oz. pripravi prizorišča 
za Mlinarsko nedeljo

Ljudske pevke Dobrna pri perišču, prikaz pranja na domačem perišču. 
TD je prispevalo še označitveno tablo domačega perišča pri Vovkovih.

TD Dobrna urejalo aranžmaje pri Mlinarski nedelji- razvaline starega mlina

Zaselek Loka- dobri gostitelji so se predstavili pri Gregorjevem mlinu

S pomočjo sponzorejv uredili gredo pri Petrolu

TD Dobrna, prva stojnica s podobo novega simbola ob organizaciji 
Anine nedelje

Turistično društvo v fotografiji
foto: Bojan Vrečer
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Prikaz orodij - mlačve s cepci

Nastop ljudskih pevk pred črno kuhinjo

Predstavitev vinogradnikov

Na startu ob zvokih godbe

Pogled iz jame Ledenica

Proti Marovšekovim

Anina nedelja
foto: Bojan Vrečer in arhiv Občine Dobrna
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7. mlinarska nedelja 
foto: Bojan Vrečer
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Djomla KS

Četrtkova množica

Tanja Žagar in Avantura

Ansambel Veseli potepuhi

Ansambel Vikend

Sobotna množica

Noč pod kostanji 2013
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Godbeno poletje

Godba Zarja Šoštanj

Godba Cerklje

Godba Dobrna

Godbi Dobrna in Cerklje

Sestre Jakob

Društvo kolednikov in ofirovci Laško
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Turistična kmetija Pr' Minki

Društvo zeliščarjev Ponikva

Turistično društvo Ponikva

Turistično društvo Šempeter

Turistično društvo Vinska Gora

Čebelarsko društvo Poljčane



Občinski praznik 2013
foto: arhiv Občine Dobrna

G. Bojan Vrečer

G. Josip Bačić

Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2013

Skupina pevk ljudskih pesmi Sestre Jakob

Zlati osnovnošolki za leto 2013

Vokalna skupina Ljudske pevke


