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2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 1999
ZNESEK INVESTICIJE: 102.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 1999
ZNESEK INVESTICIJE: 36.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.1 ASFALTIRANJE CESTE JAMA LEDENICA-
HUDIČEV GRABEN

2.2 ASFALTIRANJE CESTE ČELAN-SV. MIKLAVŽ V VRBI

V letu 1999 je bila asfaltirana cesta jama Ledenica-
Hudičev   graben, v dolžini 850 m. Na omenjeni cesti je 
bila najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je sle-
dila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

V letu 1999  je bila asfaltirana cesta Čelan-sv. Miklavž 
v Vrbi, v dolžini okoli 450 m. Na omenjeni cesti je 
bila najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba 
asfaltiranja in ureditev bankin.
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2. PROMET

2.3 ASFALTIRANJE CESTE GUTENIK-
GOLOUH V ZAVRHU NAD DOBRNO
ČAS IZVEDBE: 1999
ZNESEK INVESTICIJE: 21.600,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana je bila cesta Gutenik-Golouh  v Zavrhu, 
v dolžini okoli 270 m. Na omenjeni cesti je bila 
najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba 
asfaltiranja in ureditev bankin.

2.4 ASFALTIRANJE CESTE VRBA-SOCKA 
IN LOKOVINA-LOKA
ČAS IZVEDBE: 2000
ZNESEK INVESTICIJE: 58.426,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana je bila cesta Vrba-Socka (Gašper - Blažič), 
v dolžini 740 m in cesta Lokovina-Loka. Na omen-
jenih cestah je bila najprej pripravljena ustrezna 
utrjena tamponska podlaga in se je uredilo odvod-
njavanje, nakar je sledila izvedba asfaltiranja in ure-
ditev bankin.

2.5 ASFALTIRANJE CESTE LOKOVINA-
NOVI GRAD
ČAS IZVEDBE: 2000
ZNESEK INVESTICIJE: 117.600,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana je bila cesta Lokovina-Novi grad, v dolžini 
980 m. Na omenjeni cesti je bila najprej pripravljena 
ustrezna utrjena tamponska podlaga in se je uredilo 
odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba asfaltiranja in 
ureditev bankin.

2.6 ASFALTIRANJE CESTE KOREN-
BLAZINŠEK V PRISTOVI

ČAS IZVEDBE: 2001
ZNESEK INVESTICIJE: 24.630,00 EUR – proračun občine
OPIS:
V letu 2001  je  bila asfaltirana cesta Koren-Blazinšek 
v Pristovi, v dolžini 420 m. Na omenjeni cesti je bila 
najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba 
asfaltiranja in ureditev bankin.
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2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 2001-2002
ZNESEK INVESTICIJE: 16.298,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2002
ZNESEK INVESTICIJE: 159.704,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.7 ASFALTIRANJE CESTE HABE-GOLČER-
KOLAR V KLANCU

2.8 ASFALTIRANJE CESTE PUŠKAR-
POHAJAČ, POHAJAČ-JONKE V LOKOVINI

2.9 ASFALTIRANJE CESTE ŠUNK-KAČNIK IN 
CESTE ČERENAK V PAROŽU

Asfaltirana je bila cesta Habe-Golčer-Kolar v Klancu, 
v dolžini 620 m. Na omenjeni cesti je bila najprej pri-
pravljena ustrezna utrjena tamponska podlaga in 
odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba asfaltiranja 
in ureditev bankin.

Asfaltirana je bila cesta Šunk-Kačnik v Parožu, v 
dolžini 1.700 m. Na omenjeni cesti je bila najprej 
pripravljena ustrezna utrjena tamponska podlaga 
in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je sledila iz-
vedba asfaltiranja in ureditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2002
ZNESEK INVESTICIJE: 19.796,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Asfaltirana bila je cesta Puškar-Pohajač, Pohajač-
Jonke v Lokovini, v dolžini 420 m. Na omenjeni cesti 
je bila najprej pripravljena ustrezna utrjena tam-
ponska podlaga in odvodnjavanje, nakar je sledila 
izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2002
ZNESEK INVESTICIJE: 9.033,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.10 ASFALTIRANJE CESTE MARTJAK-ORLČNIK, 
ORLČNIK-HROVAT V ZAVRHU NAD DOBRNO

Asfaltirana je bila cesta Martjak-Orlčnik-Hrovat v 
Zavrhu nad Dobrno, v dolžini 450 m. Na omenjeni 
cesti je bila najprej pripravljena ustrezna utrjena 
tamponska podlaga in se je uredilo odvodnjavan-
je, nakar je sledila izvedba asfaltiranja in ureditev 
bankin.
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2. PROMET

2.11 ASFALTIRANJE CESTE ŽERJAV-PETEK-
REZERVOAR V ZAVRHU NAD DOBRNO
ČAS IZVEDBE: 2002
ZNESEK INVESTICIJE: 4.459,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Asfaltirana je bila cesta Žerjav-Petek-rezervoar v 
Zavrhu nad Dobrno, v dolžini 200 m. Na omenjeni 
cesti je bila najprej pripravljena ustrezna utrjena 
tamponska podlaga in odvodnjavanje, nakar je sle-
dila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

2.12 ASFALTIRANJE CESTE NOVI GRAD-
POKOPALIŠČE DOBRNA
ČAS IZVEDBE: 2002
ZNESEK INVESTICIJE: 6.590,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana je bila cesta Novi grad-pokopališče 
Dobrna, v dolžini 250 m. Na omenjeni cesti je bila 
najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je 
sledila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

2.13 UREDITEV IN ASFALTIRANJE VHODA NA 
POKOPALIŠČE V DOBRNI – NA VZHODNI IN 
ZAHODNI STRANI
ČAS IZVEDBE: 2002
ZNESEK INVESTICIJE: 18.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Izvedena je bila potrebna kanalizacija, zunanja ure-
ditev z granitnimi robniki in kompletno asfaltiranje 
na vzhodni in zahodni strani vhoda na pokopališče 
v Dobrni.

2.14 PREPLASTITEV CESTE KOREN-
DOBRNA  
ČAS IZVEDBE: 2002-2003
ZNESEK INVESTICIJE: 45.000,00 EUR – pridobljena
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

Izvedena ja bila preplastitev regionalne ceste na 
relaciji Koren–Dobrna, v dolžini okoli 1000 m. 

2.15 ASFALTIRANJE CESTE MOHORIČ-
ŠOTNER V BRDCAH NAD DOBRNO
ČAS IZVEDBE: 2002, 2005
ZNESEK INVESTICIJE: 86.765,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Asfaltirana  je  bila cesta Mohorič-Šotner v Brdcah 
nad Dobrno, v skupni dolžini 1360 m. Na omenjeni 
cesti je bila najprej pripravljena ustrezna utrjena 
tamponska podlaga in odvodnjavanje, nakar je sle-
dila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 36.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana se je cesto sv. Miklavž-Doler v Vrbi, v 
dolžini 450 m. Na omenjeni cesti je bila najprej prip-
ravljena ustrezna utrjena tamponska podlaga in se 
je uredilo odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba 
asfaltiranja in ureditev bankin.

2.16 ASFALTIRANJE CESTE SV. MIKLAVŽ-
DOLER V VRBI
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2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 55.221,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.17 ASFALTIRANJE CESTNE POVEZAVE 
LOKOVINA-VINSKA GORA

Asfaltirana je bila cestna povezava Lokovina-Vins-
ka Gora, v dolžini 710 m. Na omenjeni cesti je bila 
najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je sle-
dila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 21.568,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.18 ASFALTIRANJE CESTE KOLAR-ŽUŽEK 
IN KAPELA JURKO V KLANCU

Asfaltirana je bila cesta Kolar-Žužek in kapela Jurko 
v Klancu, v skupni dolžini 460 m. Na omenjeni cesti 
je bila najprej pripravljena ustrezna utrjena tam-
ponska podlaga in se je uredilo odvodnjavanje, na-
kar je sledila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 48.632,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.19 ASFALTIRANJE CESTE KAMNIK
DOBOVIČNIK-BINCL V PAROŽU

Asfaltirana je bila cesta Kamnik-Dobovičnik- Bincl 
v Parožu, v dolžini 930 m. Na omenjeni cesti je bila 
najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in odvodnjavanje, nakar je sledila izved-
ba asfaltiranja in ureditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 11.078,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.20 ASFALTIRANJE CESTE STROPNIK ŠTRAVS 
V BRDCAH NAD DOBRNO

Asfaltirana  je bila cesta Stropnik-Štravs v Brdcah 
nad Dobrno, v dolžini 300 m. Na omenjeni cesti je 
bila najprej pripravljena ustrezna utrjena tampon-
ska podlaga in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je 
sledila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.



16

2.22 ASFALTIRANJE CESTE SKUTNIK-REPAS 
V KLANCU
ČAS IZVEDBE: 2004-2005
ZNESEK INVESTICIJE: 15.633,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana je bila cesta Skutnik-Repas v Klancu, v 
dolžini 300 m. Na omenjeni cesti je bila najprej pri-
pravljena ustrezna utrjena tamponska podlaga in 
odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba asfaltiranja 
in ureditev bankin.

2.21 ASFALTIRANJE CESTE LOKA POHAJAČ-FLIS-SREBOTNO V LOKOVINI    
ČAS IZVEDBE: 2004-2005
ZNESEK INVESTICIJE: 36.541,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Asfaltirana  je  bila cesta Loka-Pohajač-Flis-Srebotno v Lokovini, v dolžini 560 m. Na omenjeni cesti je bila 
najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska podlaga in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je sledila 
izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

2.23 ASFALTIRANJE CESTE KUK- RIHTER V 
ZAVRHU NAD DOBRNO  
ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 48.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Asfaltirana  je bila cesta Kuk-Rihter v Zavrhu, v dolžini 
510 m. Na omenjeni cesti je bila najprej pripravljena 
ustrezna utrjena tamponska podlaga in odvodnja-
vanje, nakar je sledila izvedba asfaltiranja in ureditev 
bankin. Pred ureditvijo ceste je  bila izvedena tudi 
rekonstrukcija vodovoda (na odseku ceste).

2. PROMET
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ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 17.226,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.24 ASFALTIRANJE CESTE BRUSL-PIHLER 
V KLANCU

Asfaltirana  je  bila cesta Brusl-Pihler v Klancu, v 
dolžini 260 m. Na omenjeni cesti je bila najprej prip-
ravljena ustrezna utrjena tamponska podlaga in se 
je uredilo odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba 
asfaltiranja in ureditev bankin.

2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 8.821,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.25 ASFALTIRANJE CESTE DOLAR V VRBI

Asfaltirana  je bila  cesta Dolar v Vrbi, v dolžini 140 m. Na 
omenjeni cesti je bila najprej pripravljena ustrezna 
utrjena tamponska podlaga in se je uredilo odvod-
njavanje, nakar je sledila izvedba asfaltiranja in ure-
ditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 20.613,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.26 ASFALTIRANJE CESTE KORENAK- 
KANIŽAR V LOKOVINI

Asfaltirana  je bila cesta Korenak-Kanižar v Lo-
kovini, v dolžini 140 m. Na omenjeni cesti je bila 
najprej pripravljena ustrezna utrjena tamponska 
podlaga in odvodnjavanje, nakar je sledila izved-
ba asfaltiranja in bankin.

ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 8.382,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.27 ASFALTIRANJE CESTE KOŠTOMAJ 
V VINSKI GORICI

Asfaltirana  je bila cesta Koštomaj v Vinski Gorici, 
v dolžini 144 m. Na omenjeni cesti je bila najprej 
pripravljena ustrezna utrjena tamponska podla-
ga in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je sledila 
izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.
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2. PROMET

2.28 ASFALTIRANJE CESTE POLENEK V 
KLANCU
ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 13.774,76 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana  je bila cesta v Klancu pri Poleneku, 
v dolžini 155 m. Na omenjeni cesti je bila najprej 
pripravljena ustrezna utrjena tamponska podlaga 
in se je uredilo odvodnjavanje, nakar je sledila iz-
vedba asfaltiranja in ureditev bankin.

2.29 ASFALTIRANJE CESTE SKUTNIK V 
KLANCU
ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 5.801,80 EUR – proračun občine
OPIS:
Asfaltirana je bila cesta Skutnik v Klancu, v dolžini 
60 m. Na omenjeni cesti je bila najprej pripravljena 
ustrezna utrjena tamponska podlaga in se je ure-
dilo odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba asfalti-
ranja in ureditev bankin.

2.30 PREPLASTITEV CESTE ŠTEPIHAR 
(DOBRNA)-TRNOVŠEK (KLANC)
ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 13.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Izvedena je bila preplastitev dotrajane ceste na relaci-
ji Štepihar (Dobrna)-Trnovšek (Klanc), v dolžini 560 m.

2.31 REKONSTRUKCIJA CEST NA OBMOČJU 
PAŠKEGA KOZJAKA
ČAS IZVEDBE: 2008
ZNESEK INVESTICIJE: 42.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Na območju vzhodnega dela Paškega Kozjaka je 
bila za potrebe današnjega prometa izvedena kom-
pletna rekonstrukcija in razširitev obstoječih neus-
treznih  makadamskih cest. V sklopu rekonstrukcije 
cest je bilo izvedeno tudi potrebno odvodnjavanje 
le-teh.

2.32 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 
DOBRNA-GUTENEK – PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 
ČAS IZDELAVE: 2008–2011 
ZNESEK INVESTICIJE: 100.529,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Občina Dobrna je pristopila k aktivnostim za izdelavo 
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega 
dovoljenja za rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna-
Hudičev graben-Krištaje, in sicer na odseku Dobrna-
Gutenek, v skupni dolžini 1.300 m. Rekonstrukcija 
lokalne ceste vključuje razširitev obstoječe ceste 
z ureditvijo obstoječih cestnih objektov (mostovi, 
prepusti,…), izgradnjo pločnika in kolesarske steze, 
javne razsvetljave, ureditev pripadajoče cestne ko-
munalne infrastrukture, avtobusnih postajališč ter 
ureditev horizontalne in vertikalne prometne sig-
nalizacije. V letu 2011 je bila izdelana projektna do-
kumentacija, ki je razdeljena v več samostojnih in 
zaključenih faz, na podlagi katere je bila izvedena 
delna odmera ceste in delni odkupi zemljišč.
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2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 2008–2010
ZNESEK INVESTICIJE: 788.103,55 EUR, od tega prido-
bljena EU sredstva 404.566,00 EUR, proračun občine 
383.537,55 EUR.
OPIS:

2.33 REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE 
CESTE DOBRNA-HUDIČEV GRABEN-
KRIŠTAJE

V Občini Dobrna smo v letu 2010 zaključili z rekon-
strukcijo odseka lokalne ceste Dobrna-Hudičev 
graben-Krištaje, ki je vključevala obnovo 295 m dol-
gega odseka in je zajemala razširitev obstoječe ceste, 
izgradnjo kanalizacije in plinovoda na tem odseku, 
izgradnjo pločnika in kolesarske steze s cestno razs-
vetljavo in izgradnjo novega mostu čez  Dobrnico. 

ČAS IZVEDBE: 2009
ZNESEK INVESTICIJE: 112.000,00 EUR 
OPIS:

2.34 ASFALTIRANJE CESTE ŽEBLARJEVA 
KAPELA-LOVSKA KOČA TROJNA V PAROŽU

Asfaltirana  je bila cesta na relaciji Žeblarjeva kape-
la-lovska koča, v skupni dolžini 1400 m. Na omenje-
ni cesti je bila najprej pripravljena ustrezna utrjena 
tamponska podlaga in odvodnjavanje, nakar je sle-
dila izvedba asfaltiranja in ureditev bankin.

ČAS IZVEDBE: 2009
ZNESEK INVESTICIJE: 26.400,00 EUR
OPIS:

2.35 PREPLASTITEV DOVOZNE CESTE K
ČISTILNI NAPRAVI DOBRNA V VINSKI GORICI

V sklopu razširitve in obnove Čistilne naprave Do-
brna  je bila obstoječa dovozna makadamska cesta 
razširjena in utrjena, urejeno je bilo odvodnjavanje, 
nato pa preplastitev z asfaltom v dolžini 220 m. 

ČAS IZVEDBE: 2010
ZNESEK INVESTICIJE: 39.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

2.36 PREPLASTITEV CESTE V KLANCU NA 
RELACIJI GROBELNIK-ŠTIMULAK 

Na relaciji Grobelnik-Štimulak v Klancu je bila rekon-
struirana in preplastena cesta, v dolžini 300 m, uredilo 
se je odvodnjavanje,  izvedene so bile mulde. 
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2. PROMET

2.37 PREPLASTITEV CESTE NA RELACIJI 
KRULEC-GUTENEK 

ČAS IZVEDBE: 2011
ZNESEK INVESTICIJE: 27.975,67 EUR – proračun občine
OPIS:
Zaradi preobremenjenosti in dotrajanosti lokalne 
ceste na relaciji Dobrna-Gutenek, zagotovitve var-
nosti udeležencem v prometu, vse pogostejšega 
krpanja ceste ter s tem vezanih stroškov vzdrževanja, 
je bila na najbolj kritičnih odsekih izvedena celostna 
izravnava in preplastitev celotnega odseka ceste. 

2.38 IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE 
RAZSVETLJAVE NOVI GRAD
ČAS IZVEDBE: 2014
ZNESEK INVESTICIJE: 9.200,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Pri odcepu za Novi grad je bil zgrajen pločnik v 
dolžini 80 m in javna razsvetljava, s čimer se je zago-
tovila večja varnost v prometu

2.39 IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA 
REGIJSKO KOLESARSKO POVEZAVO, 
ODSEK CELJE-VOJNIK-DOBRNA 
ČAS IZDELAVE: 2015–2016
ZNESEK INVESTICIJE: 10.631,81 EUR – proračun občine
OPIS:
Izdelana je idejna zasnova za kolesarsko povezavo 
na relaciji Celje-Vojnik-Dobrna. Namen projekta je 
zgraditi regionalno kolesarsko povezavo na odseku 
Celje-Vojnik-Dobrna, ki bo povezala Mestno občino 
Celje kot pomembno regionalno in lokalno središče 
z zaledjem (Občino Vojnik in Dobrna) ter tudi 
Občino Dobrno (zaledje) z Mestno občino Velenje 
kot pomembno regionalno in lokalno središče, in 
sicer v prvi vrsti z namenom zagotavljanja dnevne 
mobilnosti s kolesom ter trajnostne mobilnosti v 
širšem konceptu. Dolžina odseka na Dobrni je 5,36 
km, ocenjena vrednost znaša 1,7 milijona EUR.  

Na straneh 22-23 je prikazan potek  kolesarske 
povezave na območju Občine Dobrna. 
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2. PROMET

2.40 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV KROŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI 
R2-429/1154 PRI NASELJU DOBRNA
ČAS IZDELAVE: 2015–2018
ZNESEK INVESTICIJE: 13.388,32 EUR – proračun občine
OPIS:
Izdelana je projektna dokumentacija faze PZI za ureditev krožišča na regionalni cesti R2-429/1154 pri naselju Do-
brna v km 0.734. Odsek ceste, na katerem se nahaja lokacija obravnavanega krožišča, je, gledano v smeri stacionaže 
regionalne ceste, tik pred vstopom v naselje Dobrna, pri odcepu za Novi grad v smeri proti CUDV Dobrna. V sklop 
ureditve krožišča sodi tudi ureditev otoka krožišča. Predmetno krožno križišče bo služilo za prevajanje novih 
prometnih obremenitev, ki se bodo pojavile po izgradnji objektov po lokacijskih načrtih Novi grad in Športni kom-
pleks ter objektov CUDV Dobrna, ob nudenju prometne varnosti vseh prisotnih udeležencev v prometu. Ocenjena 
vrednost ureditve krožišča je okoli 780.000 EUR.  
Na straneh 24-25 je prikazana pregledna situacija ureditve krožišča. 

2.41 ASFALTIRANJE CEST GRAŠČINA GUTENEK 
ZAVRH, SV. MIKLAVŽ-FIŽOLEK, FLIS-OSETIČ IN 
LUŽAR-KAMENIK-DOLER
ČAS IZVEDBE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 86.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Asfaltirale so bile štiri občinske ceste, vključno s 
pripravo cest in ureditvijo odvodnjavanja, v skupni 
dolžini okoli 800 m. Z investicijo v obnovo občinskih 
cest s preplastitvijo asfaltne prevleke in ureditvijo 
odvodnjavanja je občina poskrbela za urejeno cest-
no infrastrukturo, ki bo pripomogla k razvoju naselij 
v občini.

2.42 ASFALTIRANJE CEST ČREŠKOVA ZAVRH, 
PANN-ČMAJE-ŠTRAVS IN ŠTANCL V LOKOVINI
ČAS IZVEDBE: 2017
ZNESEK INVESTICIJE: 85.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:
Na omenjenih cestah  je bilo najprej pripravljeno 
ustrezno  utrjeno tamponsko nasutje, urejeno 
odvodnjavanje, nakar je sledila izvedba asfalti-
ranja, v skupni dolžini okoli 700 m. Po končanem 
asfaltiranju je sledila izvedba bankin in ureditev 
okolice. Z izvedbo investicije je občina poskrbela 
za urejeno cestno infrastrukturo, ki bo pripomogla 
k razvoju naselij v občini.
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2. PROMET

REGIJSKA KOLESARSKA POT NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA
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2. PROMET
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2. PROMET

UREDITEV KROŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R2-429/1154 PRI NASELJU DOBRNA
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2. PROMET
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2.43 UREDITEV PREHODA ZA PEŠCE NA REGIONALNI 
CESTI V NASELJU DOBRNA IN PREHODA ZA PEŠCE NA 
JAVNI POTI DOBRNA-VINSKA GORICA TER UREDITEV 
JAVNE RAZSVETLJAVE

2.44 UREDITEV REGIONALNE CESTE R2-429, 
MED OŠ DOBRNA IN CENTROM DOBRNA

ČAS IZVEDBE: 2018
ZNESEK INVESTICIJE: 45.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2018
ZNESEK INVESTICIJE: 85.000,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

Zaradi večje frekvence peš prometa oz. prehodov 
preko vozišča regionalne ceste v smeri gostilne/ho-
tela oz. bližnjega pokopališča v naselju Dobrna  je na 
regionalni cesti  nov prehod za pešce, hkrati je 60 m 
na vsako stran prehoda urejena javna razsvetljava. 
V sklopu teh del  je preurejen tudi obstoječ prehod 
za pešce na občinski cesti Dobrna – Vinska Gorica, v 
smeri lekarna -parkirišče.  

Na površini vozišča regionalne ceste na odseku 
od OŠ Dobrna do centra Dobrne so bile vidne 
poškodbe v obliki mrežastih razpok, udarne jame, 
večje poškodbe vozišča ter več sanacij vozišča zaradi 
umestitve komunalnih vodov. Zaradi navedenega  
se je na odseku od OŠ Dobrna do križišča v centru 
Dobrne na novo preplastila cesta. 

2. PROMET

2.45 SANACIJA PLAZU NA CESTI ČELAN-
SV. MIKLAVŽ V VRBI

2.46 SANACIJA PLAZU NA CESTI LOKOVINA-
VINSKA GORA

ČAS IZVEDBE: 1999
ZNESEK INVESTICIJE: 6.921,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 1999- 2000
ZNESEK INVESTICIJE: 13.235,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Z izvedbo pilotne stene je bil saniran plaz, ki je ovi-
ral cesto na odseku Čelan-sv. Miklavž.

Z izvedbo pilotne stene  je bil saniran plaz, ki je 
ogrožal cesto na odseku Lokovina-Vinska Gora.
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2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 2002
ZNESEK INVESTICIJE: 72.581,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

2.47 SANACIJA PLAZU NA CESTI DOBRNA-
PAŠKI KOZJAK PRI KMETIJI FELICIJAN

V okviru sanacije škod po neurjih in poplavah je bila 
izdelana projektna dokumentacija in saniran plaz 
na cesti Dobrna-Paški Kozjak pri kmetiji Felicijan.

ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 39.394,69 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 4.200,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2007
ZNESEK INVESTICIJE: 20.831,10 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2007-2008
ZNESEK INVESTICIJE: 28.419,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

2.48 SANACIJA PLAZU V PAROŽU

2.49 SANACIJA PLAZU KRISTAN-RIHTER V 
ZAVRHU

2.50 SANACIJA PLAZU MARTJAK- HROVAT V 
ZAVRHU NAD DOBRNO

2.51 SANACIJA PLAZU SKUTNIK-ALEKŠ V 
KLANCU

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah je bila na cesti v Parožu izvedena sanacija 
plazu (s kamnito zložbo), ki je ogrožal javno pot, lo-
kalno cesto ter kmetijske površine.

Z izvedbo pilotne stene  je  bil saniran plaz, ki 
je ogrožal cesto na odseku Čreškova-Zavrh pri 
domačijah Kristan – Rihter.

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah je bila pod cesto Martjak-Hrovat v Zavrhu 
nad Dobrno izvedena sanacija plazu (s  kamnito 
zložbo), ki je ogrožal cesto.

V okviru odprave posledic škode po naravnih nesrečah  
je bila pod cesto Skutnik-Alekš v Klancu izvedena san-
acija plazu (s kamnito zložbo), ki je ogrožal cesto.
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2. PROMET

2.52 SANACIJA PLAZU MOHORIČ POD 
CESTO BRDCE NAD DOBRNO

2.53 SANACIJA PLAZU REHAR POD CESTO 
LAMPERČEK- LOKOVINA

ČAS IZVEDBE: 2008
ZNESEK INVESTICIJE: 8.400,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2008
ZNESEK INVESTICIJE: 34.498,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah je bila pod cesto Brdce nad Dobrno (pri 
Mohoriču) izvedena sanacija plazu (s kamnito 
zložbo), ki je ogrožal cesto.

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah je pod cesto Lamperček-Lokovina (pod 
Reharjem) bila izvedena sanacija plazu (s pilotno 
steno), ki je ogrožal cesto.

2.54 SANACIJA PLAZU HABE POD CESTO 
LAMPERČEK – LOKOVINA
ČAS IZVEDBE: 2008
ZNESEK INVESTICIJE: 26.910,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah  je bila pod cesto Lamperček-Lokovina 
(pri Habe) izvedena sanacija plazu (s pilotno ste-
no), ki je ogrožal cesto.

2.55 SANACIJA PLAZU POHAJAČ POD 
CESTO POD GRADOM – SREBOTNO
ČAS IZVEDBE: 2008
ZNESEK INVESTICIJE: 52.517,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:
V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah  je  bila pod cesto Pod gradom-Srebotno 
(pod Pohajačem) izvedena sanacija plazu (s kam-
nito zložbo), ki je ogrožal cesto.
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2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 2008
ZNESEK INVESTICIJE: 42.106,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

2.56 SANACIJA PLAZU ŽAGAR POD CESTO 
ŠVENT-OPRČKAL-MOČENIK V KLANCU

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah je bila pod cesto Švent-Oprčkal-Močenik 
v Klancu (pri Žagarju) izvedena sanacija plazu (s pi-
lotno steno), ki je ogrožal cesto.

ČAS IZVEDBE: 2008
ZNESEK INVESTICIJE: 12.972,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

2.57 SANACIJA PLAZU JURKO POD CESTO 
ŠTIMULAKOVA KAPELA-KOLAR V KLANCU

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah je  bila pod cesto Štimulakova kapela-
Kolar v Klancu (pri Jurku) izvedena sanacija plazu (s 
kamnit zložbo), ki je ogrožal cesto.

ČAS IZVEDBE: 2008-2009
ZNESEK INVESTICIJE: 167.000,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2009
ZNESEK INVESTICIJE: 39.762,42 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

2.58 SANACIJA PLAZU ZABUKOVNIK V 
KLANCU

2.59 SANACIJA PLAZU V PRISTOVI

V okviru Načrta izvedbe nujnih sanacijskih ukre-
pov ter geološko geomehanskih raziskav za pri-
pravo nujnih ukrepov na določenih zemeljskih 
plazovih za leti 2008 in 2009, ki ga je sprejela Vla-
da RS, je bil saniral plaz pri domačiji Zabukovnik v 
Klancu.  Sanacija plazu je bila izvedena  z opornim 
kamnitim zidom nad cesto, s sidrano oporno pilot-
no steno pod cesto in urejenim odvodnjavanjem 
prostih talnih in površinskih vod.

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah  je bila v Pristovi izvedena sanacija plazu, 
ki je ogrožal stanovanjski objekt in cesto.
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2. PROMET

2.60 SANACIJA PLAZU RAS (JONKE) V 
LOKOVINI 
ČAS IZVEDBE: 2009-2010
ZNESEK INVESTICIJE: 28.000,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:
V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah  je bil saniran plaz Ras (Jonke) v Lokovini, 
ki je ogrožal stanovanjsko hišo in regionalno cesto. 
Občina Dobrna se je uspešno dogovorila z Direk-
cijo RS za infrastrukturo, da je pristopila k sanaciji 
omenjenega plazu.

2.61 SANACIJA PLAZU PRI BOŽNIKU NA 
CESTI ZDRAVILIŠČE-LOKOVINA
ČAS IZVEDBE: 2011
ZNESEK INVESTICIJE: 115.370,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:
V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah  je bila v Lokovini pri Božniku izvedena 
sanacija plazu, ki je ogrožal cesto in objekt.

2.62 SANACIJA ZAJEDE NA CESTI DOBRNA-
PAROŽ PRED HUDIČEVIM GRABNOM 

2.63 SANACIJA ZAJEDE PRI VIDMARJU V 
KLANCU

ČAS IZVEDBE: 2012
ZNESEK INVESTICIJE: 54.078,30 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2013
ZNESEK INVESTICIJE: 49.705,89 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah  je bila pred Hudičevim grabnom izve-
dena sanacija zajede, ki je ogrožala lokalno cesto.

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah je bila v Klancu pri Vidmarju izvedena 
sanacija zajede, ki je ogrožala cesto.
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2. PROMET

ČAS IZVEDBE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 75.595,06 EUR, od tega pri-
dobljena sredstva iz proračuna RS 56.920,76 EUR, 
proračun občine 18.674,30 EUR
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2016-2017
ZNESEK INVESTICIJE: 320.000,00 EUR – pridobljena sredstva iz proračuna RS
OPIS:

2.64 SANACIJA PLAZU V ZAVRHU NAD 
DOBRNO

2.65 SANACIJA PLAZOV NA GROSOVEM KLANCU

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah  je bil saniran plaz ob javni poti Lužar-
Kamenik-Doler v Zavrhu nad Dobrno, ki je ogrožal 
občinsko cesto, tri stanovanjske objekte in vikend.  

Izvedena  je bila sanacija plazov v dolžini 179 m. Izvedene je bilo 123,5 m pilotne stene. Hkrati se je v celoti 
obnovilo cestno telo s potrebno konstrukcijo zgornjega ustroja glede na prometno obremenitev. Celo-
vita sanacija ceste prispeva k večji varnosti udeležencev v prometu in ustreznosti cestne infrastrukture. 
Izvedbo sanacije plazov je financiralo Ministrstvo za infrastrukturo RS.   




