
VILA ZORA  (Dobrna 58)  S PRIPADAJOČIM GOSPODARSKIM POSLOPJEM 

 

 

Nepremičnina imenovana Vila Zora (Dobrna 58) je locirana na hribčku severno od 

Zdravilišča Dobrna in je od centra Dobrne oddaljena približno 1 km. Lokacija je zelo 

markantna z dobrim razgledom, sončna in mirna. V okolici je gozd in kmetijska zemljišča. 

Dostop do vile je z asfaltirane javne ceste Dobrna- Klanc, nato pa po utrjenem makadamskem 

priključku. Objekt je opremljen z elektriko, vodovodom in telefonom.  

Objekt je bil zidan kot vila višjega standarda (prvotno imenovan kot Hubertushof), v osnovi 

verjetno za počitniške namene. Arhitektonska zasnova je kvalitetna, objekt je obdelan z 

zanimivimi detajli v lesu. Zgrajen je bil okrog leta 1890. Zgradba je bila kasneje, po letu 

1950, preurejena v večstanovanjski objekt. 

Temelji objekta so kamniti, prav tako klet. Strop nad kletjo je kamniti obok. Pritličje in 

nadstropje je zidano z opeko in ometano. Fasade so obložene z dekorativnimi lesenimi 

elementi. Strop je lesen tramovni. Ostrešje je leseno, streha je pokrita z bobrovcem, žlebovi so 

pocinkani. V pritličju in nadstropju so stanovanja, podstrešje ni obdelano, tla so lesena, 

instalacij na podstrešju ni. Okna so dvojna, dvokrilna, delno tudi vezana in nekatera 

opremljena s polknami.   

 

Gospodarski objekt  pri Vili Zora 

Objekt je bil po oceni zgrajen okrog leta 1900, kasneje je bil še dozidan. Objekt se je delno 

uporabljal kot stanovanje, posamezni deli pa kot shrambe k stanovanjem v stanovanjskem 

objektu. Objekt je grajen delno iz kamna, delno iz opeke, nekateri deli pa so leseni.  

 

   
 

Vila Zora 



 

  

Gospodarsko poslopje pri Vili Zora 

 

Vila Zora s pripadajočim zemljiščem in gospodarskim poslopjem je v etažnem lastništvu 

Občine Dobrna in enega zasebnega lastnika. 

Lastništvo Občine Dobrna v Vila Zora s pripadajočim zemljiščem ter deležu lastništva na 

gospodarskem poslopju:    

 

Neto površina stanovanjske hiše.      304,97 m2 

(brez stanovanja v lasti fizične osebe)                    83,08 m2 

 

Neto površina gospodarskega objekta:              225,42 m2 

(brez deleža v lasti fizične osebe)                                     9,36 m2  

 

Skupna površina zemljišča parc. št. 1787/1, k.o. 1056 Dobrna:      1.263 m2 

Površina pripadajočega zemljišča v lastništvu Občine Dobrna       1.076 m2 

(odštet pripadajoči delež k stanovanju, ki je v zasebni lasti)             187 m2 

 

 



VILA ZORA NEKOČ  IMENOVANA TUDI HUBERTUSHOF 

 

 

 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 


