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1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM

ČAS IZVEDBE: 2000–2018
ZNESEK INVESTICIJE: 45.700,00 EUR  – proračun občine
OPIS:

1.1 UREJANJE POTI V OBČINI DOBRNA

Veliko pozornosti  v Občni Dobrna namenjamo urejanju kraja in vseh vrst poti – sprehajalnih, pohodnih, 
turističnih, kolesarskih, tematskih itd., kar predstavlja pomembno javno in turistično infrastrukturo za 
zdravje, sprostitev, rekreacijo in šport vseh uporabnikov, kar  bogati življenje domačinov in še posebej 
turistov v naši občini. 
Urejene so bile naslednje poti:
◊ Loška pot - po poteh naravne in kulturne dediščine,  Dobrna – Klanc – Loka, dolina mlinov 
 – Kneippovi tolmuni – domačija Vovk – Domačija Lamperček – Dobrna
◊ varna pot v šolo – sprehajalna pot čistilna naprava – Vinska Gorica 
◊ varne šolske in turistične poti od Dobrne do Arliča
◊ sprehajalna pot ob Dobrnici in navezava do Gostilne Koren
◊ Anina pot - po poteh naravne in kulturne dediščine Občine Dobrna, Dobrna –  jama Ledenica   
 (Birkeller) – Kneippovi izviri zdravja – črna kuhinja Šumej – Zavrh – sv. Miklavž – Dobrna
◊ gozdna učna pot 
◊ kolesarske poti
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1.2 NAKUP ZEMLJIŠČ 

1.3 NAKUP DOBRNE 18  

1.4 NAKUP OBJEKTA LOKOVINA 1

1.5 GRADNJA STANOVANJSKIH OBJEKTOV 
 V CENTRU DOBRNE

ČAS IZVEDBE: 2000–2017
ZNESEK INVESTICIJE: 92.304,00 EUR – proračun občine
OPIS:                                                         

ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 48.340,00 EUR – proračun občine
OPIS:                                                         

Za potrebe razvoja občine, za izgradnjo športno-
rekreacijskih površin pri šoli, za razvoj športnih in 
turističnih vsebin, za potrebe stanovanjske grad-
nje in urejanja druge javne infrastrukture v občini 
je Občina Dobrna odkupila zemljišča v skupnem 
znesku 92.304,00 EUR. 

Za ureditev centra Dobrne – severni del trga so 
bila med drugim potrebna tudi zemljišča v skladu s 
predvidenimi projektnimi rešitvami; del teh zemljišč 
je bil tudi objekt Dobrna 18, ki ga je občina odkupila 
v letu 2003.

ČAS IZVEDBE:  2003
ZNESEK INVESTICIJE: 63.294,00 EUR  – proračun občine
OPIS:

ČAS IZGRADNJE:  2006–2008
ZNESEK INVESTICIJE: 211.326,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Za pridobitev potrebnih zemljišč za umestitev ben-
cinske črpalke v prostor je Občina Dobrna odkupi-
la stanovanjski objekt Lokovina 1 s pripadajočimi 
zemljišči. 

Občina Dobrna je v okviru gradnje poslovno-
stanovanjskih objektov v centru Dobrne sofi-
nancirala izgradnjo petih invalidom prilagojenih 
stanovanj. 

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM
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ČAS IZVEDBE: 2007–2009
ZNESEK INVESTICIJE: 282.888,00 EUR, od tega pri-
dobljena EU sredstva 200.379,00 EUR, ostale občine  
79.209,00 EUR, proračun občine 3.300,00  EUR 
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2009
ZNESEK INVESTICIJE: 6.655,00 EUR, od tega pridobljena 
EU sredstva 2.773,00 EUR, proračun občine in Planinsko 
društvo Dobrna 3.882,00 EUR
OPIS:

1.6 PROJEKT BIOREGIJA 

1.8 UREDITEV POHODNIH POTI

Projekt smo izvedli skupaj z ostalimi občinami 
na območju 7 občin (LAS območje) in je zajemal 
naslednje aktivnosti: skupen razvoj ekoturizma, 
izdelavo več ekoturističnih produktov, informaci-
jske table, več skupnih promocijskih akcij, splet-
no stran projekta ter izobraževanja, delavnice in 
poročila o projektu. 

V okviru projekta Ureditev pohodnih poti, ki ga je 
na razpis LAS-a prijavilo Planinsko društvo Dobrna,  
je bila trasirana pohodna pot, ki se imenuje Pot po 
obronkih Občine Dobrna oziroma »Od Miklavža 
do Miklavža«. Pohodna pot Občine Dobrna poteka 
približno po občinski meji. Najvišji vrh Občine Do-
brna je Štrukljev vrh, 1.227 nmv. 

1.7 OBNOVA TURISTIČNE SIGNALIZACIJE PO 
OBČINI
ČAS IZVEDBE: 2008–2018
ZNESEK INVESTICIJE: 43.650,00 EUR – proračun občine
OPIS:                                                         
V letih 2008 - 2018 je bila obnovljena turistična sig-
nalizacija po občini. Z lesenimi tablami so bila na 
novo označena naselja Parož, Brdce nad Dobrno, 
Strmec nad Dobrno, Vrba, del naselij Lokovina, Loka 
pri Dobrni, Zavrh nad Dobrno, Klanc in del Dobrne, 
pot »Od Miklavža do Miklavža« in turistične točke 
na območju celotne občine.

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM
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1.10 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV TRGA DOBRNA – SEVERNI DEL

1.9 GOZDNA UČNA POT

ČAS IZDELAVE: 2010–2012 
ZNESEK INVESTICIJE: 66.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:                                                         

ČAS IZVEDBE:  2010–2011  
ZNESEK INVESTICIJE: 16.852,65 EUR, od tega prido-
bljena EU sredstva 7.275,00 EUR, proračun občine 
9.577,65  EUR
OPIS:

V letu 2011 je bila odprta nova sodobno zasnova-
na Gozdna učna pot, ki poteka od jame Ledenice 
skozi sotesko Drenovec do planote Brdc, mimo 
kmetije Marovšek in nazaj do jame Ledenica. 
Pot je zasnovana kot samovodena gozdna učna 
pot s predstavitvenimi točkami, na katerih table 
z napisi razširjajo potrebno znanje ter vsebujejo 
didaktične elemente, s katerimi se obiskovalca 
vzpodbudi k radovednosti in doživljanju vsebine 
določene predstavitvene točke. Partnerji projekta 
so poleg Občine Dobrna bile tudi Terme Dobrna 
d. d. in Mladinski klub Dobrna. 

Občina ima izdelano projektno dokumentacijo in 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za celovito ure-
ditev trga. Ta bo ponudila osrednji prireditveni 
prostor, ki bo omogočal postavitev prireditvenega 
odra in zadosten ter predvsem primerno oblikovan 
prostor gledalcev. Poleg osrednjega je predvidena 
umestitev še manjšega prireditvenega prostora, 
ki bo deloma nadkrit. Ob rob osrednjega tržnega 
prostora je predvidena umestitev objekta pavil-

jonskega tipa. V njem se bo združil notranji pros-
tor galerijskih dejavnosti in izdelkov domače obrti 
ter gostinski program z vinsko kletjo. V gostinskem 
delu bo mogoče predstaviti domačo kulinariko, 
v vinski kleti pa vinsko ponudbo vinogradnikov iz 
Dobrne in vinorodnih okolišev. Predvidena je tudi 
preureditev prometa, ki stremi k povečanju površin 
namenjenih pešcem ter boljšemu pretoku prometa 
in pešpoti skozi prostor. 
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8

ČAS IZVEDBE: 2011
ZNESEK INVESTICIJE: 192.780,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZDELAVE: 2013
ZNESEK INVESTICIJE: 24.484,05 EUR, od tega pridobljena EU sredstva 
8.068,22 EUR, proračun občine 16.415,83 EUR. 
OPIS:

1.11 NAKUP DOBRNE 15 

1.12 TURISTIČNI VODNIK PO DOBRNI

Občina Dobrna je kupila večstanovanjski objekt 
Dobrna 15 s pripadajočim stavbnim zemljiščem, ki 
je namenjen delovanju Režijskega obrata Občine 
Dobrna in potrebam urejanja centra Dobrne - 
ureditvi javnega parkirišča na delu stavbnega 
zemljišča (v skladu z Zazidalnim načrtom Dobrna).

Izdali smo Turistični vodnik po Dobrni v šestih svetovnih jezikih 
z naklado 30.000 izvodov, ki zajema celotno turistično ponudbo 
Dobrne. Vodilni partner in prijavitelj projekta »LAS od Pohorja do 
Bohorja« je bila Občina Dobrna, partnerja v projektu pa sta bila še 
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna in Terme Dobrna. 

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM

ČAS IZVEDBE: 2014
ZNESEK INVESTICIJE: 7.497,77 EUR, od tega pridobljena 
EU sredstva 2.543,58 EUR, proračun občine 4.954,19 EUR
OPIS:

1.13 OZNAČITEV KAČJEGA GRADU IN 
PROMOCIJSKI MATERIALI

V okviru projekta je bila izdana večjezična zloženka za 
Gozdno učno pot Dobrna in izdelana večjezična infor-
macijska tabla z opisom Kačjega gradu, ki je nameščena  
ob novi klopi za počitek ob vznožju na Kačji grad. Nabav-
ljeni sta bili dve stojali za promocijske materiale, natisn-
jen pa je bil tudi kartonček za evidentiranje osvojenih 
vrhov na poti »Od Miklavža do Miklavža«. Režijski obrat 
je sezidal tudi okrogli element, kamor smo namestili 
krožnico s kazalcem z navedeno oddaljenostjo različnih 
svetovnih mest, ki atraktivno dopolnjuje novo urejen 
prostor. Vodilni partner in prijavitelj projekta »LAS od 
Pohorja do Bohorja« je bil Javni zavod za turizem, šport 
in kulturo Dobrna, partnerji v projektu so bili še Občina 
Dobrna, Terme Dobrna, Planinsko društvo Dobrna in 
Piknik prostor pri Marovšek.
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1.14 UREDITEV TRGA DOBRNA - PAVILJON 
NA JUŽNEM DELU TRGA

1.15 NAMESTITEV TURISTIČNIH INFO PANOJEV

1.16 ZEMLJEVID OBČINE DOBRNA

ČAS IZGRADNJE: 2014
ZNESEK INVESTICIJE: 272.637,41 EUR, od tega prido-
bljena EU sredstva 118.728,20 EUR, proračun občine 
153.909,21 EUR.
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2014
ZNESEK INVESTICIJE: 3.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

V centru Dobrne smo v letu 2014 predali svojemu 
namenu novozgrajeni »Paviljon na južnem delu 
trga«, kjer sta prostore za svoje delovanje dobila 
Turistično informativni center Dobrna (TIC Dobrna)  
in Turistično društvo Dobrna. V okviru investicije je 
bil nabavljen tudi TV ekran, ki obiskovalce seznanja 
s turistično ponudbo kraja in okolice. 
V zunanjem pokritem delu paviljona je urejena še 
EKO tržnica, INFO terminal z brezplačno WIFI točko, 
zemljevid Občine Dobrna z vrisano turistično po-
nudbo, defibrilator in pitnik s pitno vodo, ki je dos-
topna vsem obiskovalcem trga.

V septembru 2014 smo na območju občine post-
avili tri nove info panoje.  Del prostora na panojih 
je namenjenega predstavitvi podjetnikov z našega 
območja. V delu, kjer se predstavlja Občina Do-
brna, pa najdemo kratek opis in zemljevid z vrisano 
turistično ponudbo naše občine z označbami po-
hodnih, kolesarskih in planinskih poti. Obiskoval-
cem so na voljo tudi drugi pomembnejši podatki v 
šestih svetovnih jezikih.

ČAS IZDELAVE: 2014–2016 
ZNESEK INVESTICIJE: 2.563,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Kot dodatek turističnemu vodniku je Javni zavod 
za turizem, šport in kulturo Dobrna izdal Zemljevid 
Občine Dobrna z vso vrisano turistično ponudbo 
občine, z označbami pohodnih, kolesarskih in pla-
ninskih poti ter drugimi pomembnejšimi podatki. 
Zemljevid je tiskan v šestih svetovnih jezikih, v  nak-
ladi 20.000 izvodov.

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM
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1.17 OBNOVA MOSTOV V ZDRAVILIŠKEM 
PARKU DOBRNA

1.19 VIRTUALNA  PANORAMA DOBRNE

ČAS IZDELAVE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 18.000,00 EUR  – proračun občine
OPIS:

ČAS IZDELAVE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 1.089,00 EUR - proračun občine
OPIS:

Izvedena je bila  obnova petih mostov v območju 
zdraviliškega parka.

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna je 
v sodelovanju z Občino Dobrna pristopil k projektu 
izdelave virtualne panorame Dobrne. Vsebuje 14 
različnih točk v naši občini in dve z območja sos-
ednjih občin, ki jih na spletni strani vidimo tako kot 
dejansko izgledajo. Vsaka točka ima tudi opis v slov-
enskem in angleškem jeziku ter panoramo fotografij 
različnih avtorjev. 
Link do panorame:
http://dobrna.si/web/360_Virtualna_Panorama/Ob-
cina_Dobrna_MiT_360VP.html
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1.18 PRENOVA TRIM  STEZE DOBRNA 
ČAS IZGRADNJE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 9.254,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Občina Dobrna je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna obnovila trim stezo, prvot-
no narejeno v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Trim steza, ki se nahaja v gozdu v neposredni bližini 
zdraviliškega parka, je obdržala prvotno dolžino 1550 metrov. Na celotni stezi  je bilo prenovljenih 20 točk z 
različnimi vajami za ogrevanje, intenzivno vadbo in sprostitev. Pot smo očistili, uredili stezo ter postavili table, 
ogrodja za vadbo ter drugo infrastrukturo, kot so usmerjevalni količki, ograje in klopce za počitek ob poti. 




