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4. IZOBRAŽEVANJE

4.1 UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ PRI OSNOVNI 
ŠOLI 

4.2 PRENOVA VRTCA DOBRNA

4.3 NAKUP NOVEGA ŠOLSKEGA KOMBIJA

ČAS IZGRADNJE: 2001 - 2009 
ZNESEK INVESTICIJE: 29.964,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZGRADNJE: 2002–2003  
ZNESEK INVESTICIJE: 40.631,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2004  
ZNESEK INVESTICIJE: 24.104,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Za oživitev športnih aktivnosti mladih so bila ob-
novljena igrišča (nova asfaltna prevleka rokomet-
nega in košarkarskega igrišča) ter na novo zgrajeno 
igrišče za odbojko na mivki. Nova pridobitev je tudi 
razsvetljava igrišč in nov pitnik vode za vse, ki se 
udeležujejo športnih aktivnosti na igriščih. 

V decembru 2002 se je končala prenova prostorov 
Vrtca Dobrna. V igralnicah in garderobah so bila 
prenovljena tla, opravljena so bila potrebna mizar-
ska in pleskarska dela, Kompletno je bila zamen-
jana oprema v igralnicah, garderobah in v zbor-
nici. Obenem je bila posodobljena in prenovljena 
kuhinja vrtca.

Za potrebe prevoza otrok smo v letu 2004 nabavili 
nov šolski kombi. 
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4.4 PRENOVA IN DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE DOBRNA  S PRIZIDKOM ZA KULTURNI DOM IN KNJIŽNICO, 
VKLJUČNO Z UREDITVIJO OKOLJA IN OPREMO
ČAS IZGRADNJE: 2007–2010 
ZNESEK INVESTICIJE: 4.132.085,00 EUR od tega pridobljena sredstva iz proračuna RS 1.871.505,66 EUR, 
proračun občine 2.260.579,34 EUR
OPIS:

Eden glavnih projektov v zadnjih letih je zagoto-
vo prenova in dograditev Osnovne šole Dobrna s 
prizidkom za kulturni dom in knjižnico, vključno 
z ureditvijo okolja in nakupom opreme. Ta, do 
sedaj najzahtevnejši, projekt smo v Občini Dobrna 
zaključili v letu 2010.
Pri vstopu v Dobrno je viden prizidek k OŠ Dobrna, 
v katerem je nova krajevna in šolska knjižnica, 
kulturni dom, društveni prostori, del novozgra-
jenih prostorov pa je namenjen tudi šoli. Popol-

noma prenovljena pa je tudi stara šolska stavba. 
V kleti je nova šolska kuhinja in jedilnica. Celotna 
prenova šole je zajemala zamenjavo vseh oken, 
vodovoda, kanalizacije, centralne napeljave, stre-
he, fasade, na novo so prepleskani vsi prostori, 
nova pa je tudi oprema. Z izgradnjo navedenih 
objektov je Občina Dobrna pridobila pomembno 
javno družbeno infrastrukturo za širitev in razvoj 
izobraževalnih, društvenih, kulturnih in drugih za 
družbo pomembnih dejavnosti. 

4.5 VRTEC DOBRNA
ČAS IZVEDBE: 2010–2014  
ZNESEK INVESTICIJE: 1.950.830,20 EUR, od tega pridobljena EU sredstva 817.543,00  EUR, pridobljena sredstva EKO 
sklada 141.394,00 EUR , proračun občine 991.893,20 EUR
OPIS:
Zaradi potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske in tehnološke zastarelosti obstoječega vrtca je 
Občina Dobrna na mestu obstoječega  zgradila nov vrtec s petimi oddelki. 
Objekt funkcionira kot energetsko učinkovit objekt. Vrtec je zgrajen po kriterijih učinkovite rabe energije. Z 
izgradnjo vrtca je občina tako zagotovila dodatne prostorske kapacitete za izvajanje predšolskih programov in 
s tem staršem omogočila ter zagotovila vpis dodatnega števila otrok v programe predšolske vzgoje.
Občina je pridobila prijazen, za otroke in vzgojitelje prijeten prostor, ki otrokom nudi primerno možnost za vs-
top v svet odraščanja in jih motivira za nadaljnjo uspešno pot skozi izobraževalni sistem in v poklicno življenje.
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4.6 PRENOVA SANITARNIH IN GARDEROBNIH PROSTOROV TER ZGORNJIH PROSTOROV V 
TELOVADNICI OSNOVNE ŠOLE 

4.7 NAKUP KOMBIJA 8 + 1 ZA PREVOZ ŠOLSKIH OTROK

ČAS IZGRADNJE: 2016 
ZNESEK INVESTICIJE: 85.352,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2017
ZNESEK INVESTICIJE: 38.375,20 EUR – proračun občine
OPIS:

Z izvedenim projektom so bile v prostorih v ce-
loti menjane inštalacije, na novo je bila položena 
keramika, prepleskane stene. Zamenjana je bila 
tudi oprema, sanitarni elementi, svetila in vso 
stavbno pohištvo. V moških sanitarijah je bil do-
datno nameščen otroški pisoar, ženske sanitar-
ije pa so bile prenovljene tako, da jih lahko up-
orabljajo tudi invalidne osebe. Novost so ločene 
otroške sanitarije in previjalna mizica za otroke, ki 
je nameščena v ženskih sanitarijah. V sklopu del 
je bilo obnovljeno tudi stopnišče in zgornji pros-
tori telovadnice. 

Občina Dobrna je v letu 2017 nabavila nov kombi 8 + 1 za prevoz šolskih otrok. Nakup novega vozila, ki 
ima pogon na vsa štiri kolesa in vso opremo, ki jo za prevoz šoloobveznih otrok predpisuje zakonodaja, je 
znašal 36.750,00 EUR.
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