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Da lahko danes sedimo v pri-
jetni hladni senci, je moral 
nekoč nekdo posaditi drevo, 
je misel, ki še kako drži, tudi 
za Dobrno. Izjemno okolje z 
bogato naravno in kulturno 
dediščino so skozi zgodovin-
ska obdobja soustvarjali in 
gradili mnogi naši predhod-
niki. Že davnega leta 1403 so 
pisali o zdravilni vodi v tem 
kraju, Habsburžani so tukaj 
imeli svojo letno rezidenco in 
dali kraju svoj pečat, dvakrat je 

bil na okrevanju v Dobrni Ludvik Bonaparte, brat cesarja Na-
poleona I.; tu je prvi termalni vrelec v tem delu Evrope, cerkev 
Marije vnebovzete  nad vasjo,  23 vil in starodavni zdraviliški 
park, ki tudi danes temu prostoru dajejo posebno vrednost in 
nas popeljejo v svet zdravja, miru in nostalgije. Tako so različna 
zgodovinska obdobja Dobrno zaznamovala vsak po svoje,  
vendar je Dobrna vse do danes ohranila svojo prvobitnost in 
jo na sodoben način nadgradila za potrebe današnjega časa. 

Občina Dobrna praznuje letos 20-letnico delovanja, to je 
hkrati čas vzpostavljanja  samostojne države Slovenije in njene 
demokracije pa tudi njene lokalne samouprave, katere del 
je danes tudi Občina Dobrna. Pogled v bližnjo preteklost je 
spleten iz mnogih poti do zastavljenih ciljev, dogodkov in spo-
minov, realiziranih projektov in nalog, nenazadnje je podoba 
današnje Dobrne precej drugačna kot pred 20 leti, ko so se 
naše občanke in občani odločili, da želijo prevzeti odgovornost 
za razvoj, življenje in delo v okolju, kjer živijo. To jim  omogoča, 
da imajo servis za urejanje svojih potreb in lokalnih zadev, ki 
še kako vplivajo na njihovo življenje, že 20 let v svojem kraju. 

Prav je, da smo ponosni na prehojeno skupno pot,  na vse re-
alizirane naloge in projekte, ki našim občankam in občanom 
ter našemu  gospodarstvu nudijo izjemno bivanjsko in po-
slovno okolje. Danes seveda ni čas, da bi vse našteval, zato 
naj omenim le nekaj večjih. Za razvoj turizma in kvaliteto bi-
vanja v prostoru je izjemnega pomena urejena komunalna in 
druga infrastruktura, zgrajena je nova čistilna naprava za 4000 
PE in 17.385 m kanalizacijskih vodov, ki večjemu delu občine 
omogoča priključitev gospodinjstev na ČN, za ostali del pa so 
že izdelani projekti s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. 
Urejeno je ravnanje s komunalnimi odpadki, v vodooskrbne 
sisteme smo vključili tri nove vrtine in zgradili 23.899 m glavne-
ga vodovodnega omrežja in 6.340  m priključnega omrežja ter 
vse potrebne vodovodne objekte tako, da ima Občina Dobrna 
danes dolgoročno zagotovljeno zanesljivo in varno oskrbo 
s pitno vodo. V centru Dobrne smo uredili potrebno komu-
nalno infrastrukturo in zgradili 48 stanovanj,  nekaj poslovnih 
prostorov in TIC, uredili obzidje in  stopnišče do cerkve. Dobrna 
ima danes nov kulturni dom, novo šolsko in krajevno knjižnico, 

prenovljeno in povečano osnovno šolo, nov sodoben vrtec. Za 
razvoj turizma ima Občina Dobrna danes na razpolago okoli 
20 ha stavbnih zemljišč, sanirali smo 24 plazov in zgradili dva 
večja mosta ter asfaltirali večino cest v spodnjem in srednjem 
delu občine itd. 
Skupna vrednost izvedenih  investicij občine v tem obdobju 
znaša 19 milijonov EUR, od tega smo uspeli pridobiti iz raz-
pisov Evropske unije 3.833.509,00 EUR in iz proračuna RS 
3.563.990,00  EUR, ostalo pa so lastna sredstva Občine Dobrna. 

Izjemno veseli smo tudi za vse druge investicije v naši občini,  
še posebej se v zadnjem času kaže interes na področju turizma 
in tudi individualne gradnje. Na osnovi pridobljenih evropskih 
sredstev smo lahko znižali komunalni prispevek za 30 % , kar je 
dodatna vzpodbuda za nove investicije in verjamem,  da tudi 
za mlade družine.

Da je Dobrna tako posebna in izjemno urejena, nam večkrat 
povedo obiskovalci in turisti, kar potrjujejo tudi številna 
priznanja  Turistične zveze Slovenija za  lep in urejen turistični 
kraj, Dobrna se po mnogih kazalnikih merjenja uspešnosti 
Certifikat Zlati kamen ISSO standard 2017 uvršča na 10–20 
mesto izmed 212 slovenskih občin, Dobrna je prejela priznan-
ja – Najbolj zelena občina, Planetu Zemlja prijazna občina, 
Čebelam prijazna občina, zaključuje se projekt Invalidom 
prijazna občina, Terme Dobrna so pridobile znak: SLOVENIA 
GREEN ACCOMMODATION in tako vstopile v Zeleno shemo 
slovenskega turizma.   

Napredek in razvoj sta odraz  ekonomskih in drugih kazal-
nikov okolja ter družbene klime, ki jo v prostoru in času sku-
paj ustvarjamo, danih gospodarskih, naravnih in kulturnih 
potencialov, predvsem pa sta odraz dela in ustvarjalnosti 
ljudi, mnogih posameznikov, društev, organizacij, institucij, 
obrtnikov in podjetij, ki vsak na svojem področju delovanja 
bogatijo in plemenitijo življenje v naši občini. Ob tej priliki tudi 
velika zahvala in priznanje mojim sodelavcem za vse oprav-
ljene naloge in realizirane projekte. Iskrena zahvala tudi vsem 
občinskim svetnikom za sodelovanje in razumevanje pri iskan-
ju skupnega imenovalca za razvoj in prihodnost naše občine.   

Izjemno sem ponosen na naše občanke in občane, s kateri-
mi sem se ob različnih priložnostih - poslovnih, posvetnih ali 
družabnih, srečeval v vseh teh letih, ob  veselih in tudi žalostnih 
trenutkih našega vsakdana,  da smo skupaj znali in zmogli 
udejanjati pogoje za lepo sobivanje in razvoj naše skupnosti.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala za vse, kar 
smo lahko skupaj dobrega naredili za razvoj naše občine. Naj 
nas to lepo sodelovanje tudi  v prihodnosti tako povezuje in 
bogati.  

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI 
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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. 

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM
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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.



9

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

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM

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. 
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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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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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2.11 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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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.
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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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2.28 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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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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2.37 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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2.40 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.   
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3. OKOLJE

3.1 VODOVOD NA PAŠKEM KOZJAKU

3.3 PREDAJA VODOVODNEGA SISTEMA 
DOBRNA V UPRAVLJANJE VO-KA CELJE

ČAS IZgRADNJE: 2000
ZNESEK INVESTICIJE: 62.004,76 EUR, od tega prido-
bljena sredstva iz proračuna RS 16.629,95 EUR, MO 
Velenje in Občina Mislinja 23.587,35 EUR, proračun 
občine 21.787,46 EUR
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 10.542,00  EUR – proračun občine
OPIS:

S skupnim financiranjem treh občin so krajani 
Paškega Kozjaka, osnovna šola, župnija in mrliška 
vežica na Paškem Kozjaku dobili pitno vodo iz 
Velenja.

V sklopu predaje vodovodnega sistema Dobrna 
upravljavcu VO-KA Celje je bilo saniranih cca. 50 
vodovodnih jaškov, dve črpališči in del vodovod-
nega omrežja za vzpostavitev normalnih tlačnih 
con v Dobrni. 

3.2 KATASTER VODOOSKRBNIH SISTEMOV, 
HIDROLOŠKA KARTA IN IDEJNA ZASNOVA 
DOLGOROČNE UREDITVE  VARNE 
VODOOSKRBE 
ČAS IZDELAVE: 2001 - 2003 
ZNESEK INVESTICIJE: 32.448,76 EUR – proračun 
občine
OPIS:

V letih od 2001 do 2003 je bil izdelan kataster 
vodooskrbnih sistemov, ki je nujen za planiran-
je razvoja vodooskrbe v občini, izdelana je bila 
hidrološka karta vodnih virov in končan projekt 
zaščite varstvenih pasov vodnih virov v Občini 
Dobrna. Prav tako je bila izdelana pomembna 
študija ureditve dolgoročne varne vodooskrbe 
prebivalstva Občine Dobrna. 
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3.4 IZVEDBA TLAČNEGA VODA – ČRPALIŠČE 
ŠKOFLEK, REZERVOAR ZAVRH

3.5 POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA 
DOBRNA-LOKA, LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN 
VINSKA GORA

ČAS IZgRADNJE: 2002 - 2003 
ZNESEK INVESTICIJE: 101.574,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2007 - 2009 
ZNESEK INVESTICIJE: 825.371,20 EUR, od tega pri-
dobljena EU sredstva 385.360,22 EUR, proračun 
MO Velenje 55.444,00 EUR, proračun občine 
384.566,98 EUR
OPIS:

V okviru projekta dolgoročne zasnove varne oskrbe 
z vodo v Občini Dobrna je bil izveden tlačni vod – 
črpališče Škoflek, rezervoar Zavrh za zagotovitev 
zadostnih količin vode v vodovodnem sistemu Vr-
ba-Zavrh in s tem omogočena priključitev naselja 
Spodnja Vrba in vodovoda Gutenek na vodovodni 
sistem Zavrh-Vrba.

Predmet investicije je bila posodobitev vodovod-
nega sistema Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska 
Gora. Projekt je vključeval izvedbo cevovodov v 
dolžini 6.488 m, črpališče, dva vodohrana prostor-
nine 40 in 80 m3, dva razbremenilna objekta in dva 
priključna jaška.
S to pridobitvijo je zagotovljena količinsko ustrez-
na in kvalitetna pitna voda okoli 700 prebivalcem 
naselij Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora. 

3. OKOLJE
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3.6 OBNOVA VODOVODA IN HIŠNIH VODOVODNIH  
PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU VINSKE GORICE

3.8  OBNOVA VODOVODA KOTNIK IN PREVEZAVA 
NA JAVNI VODOVOD KLANC

3.7  OBNOVA VODOVODA IN HIŠNIH
VODOVODNIH PRIKLJUČKOV V DOBRNI

ČAS IZVEDBE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 40.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 83.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 65.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Zaradi dotrajanosti cevovoda in neustreznih pro-
filov vodovodnih cevi na območju Vinske Gorice  
je  bil obnovljen sekundarni vodovodni cevovod v 
dolžini 492 m, in sicer od območja ČN Dobrna do 
hišne številke Vinska Gorica 30c, ter osem hišnih 
priključkov.

Zaradi slabše kvalitete vodnega vira Kotnik ter 
zaradi dotrajanosti cevovoda  je bil obnovljen 
vodovod v dolžini okoli 400 m skupaj z enajstimi 
hišnimi priključki, ter bil prevezan na javni vodo-
vodni sistem Dobrna.

Zaradi dotrajanosti sekundarnega cevovoda 
in hišnih priključkov v Dobrni je bil obnovljen 
sekundarni vodovodni cevovod v dolžini 293 m ter 
enajst hišnih vodovodnih priključkov

3. OKOLJE
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3.9 IZGRADNJA OBJEKTA ZA DEZINFEKCIJO 
VODE IZ VODNEGA VIRA MEDVED V 
NASELJU BRDCE NAD DOBRNO

3.10  VKLJUČITEV VRTINE HG-3 V  VODOVODNI SISTEM DOBRNA

3.11 SANACIJA RAZTEŽILNIKA MARK V NASELJU 
BRDCE NAD DOBRNO

ČAS IZgRADNJE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 65.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2010–2017
ZNESEK INVESTICIJE: 167.178,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 21.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

V naselju Brdce nad Dobrno  je bil zgrajen manjši 
objekt z vodno celico in sodobnim avtomatskim 
sistemom za kontinuirano dezinfekcijo z natrijevim 
hipokloritom. Objekt je priključen na električno 
omrežje in ima vzpostavljen daljinski prenos po-
datkov v dispečerski center VO-KA, kamor se 
prenašajo podatki o trenutnem pretoku, količini 
prostega klora v vodi, nivoju vode v vodni celici, 
motnosti surove vode in vstopa v objekt.

Za zagotovitev dodatnih vodnih virov trajne varne vodooskrbe zdraviliškega kompleksa in naselja Dobrna 
je bila izvedena nova vrtina v Hudičevem grabnu in priključena na obstoječ vodooskrbni sistem. 

Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti objektov 
je bila izvedena sanacija raztežilnika Mark in zajetja 
Medved v naselju Brdce nad Dobrno. 

3. OKOLJE
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3. OKOLJE
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3. OKOLJE
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3.12 OBNOVA VODOVODA V SREDIŠČU DOBRNE

3.15 OBNOVA VODOVODA V SREDIŠČU DOBRNE

3.13 IZGRADNJA NADOMESTNEGA 
VODOHRANA JURKO V NASELJU KLANC

ČAS IZVEDBE: 2016–2017 
ZNESEK INVESTICIJE: 98.612,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2018
ZNESEK INVESTICIJE: 50.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2017 
ZNESEK INVESTICIJE: 80.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

V središču Dobrne je bil obstoječi vodovod iz starih 
litoželeznih cevi, ki so bile dotrajane in je zato po-
gosto prihajalo do okvar omrežja. Zaradi naveden-
ega  je bilo  obnovljenih 378 m cevovoda s sodob-
nimi cevmi iz duktilne litine in tudi hišni priključki 
posameznih objektov.

Zaradi dotrajanosti vodovoda v centru Dobrne 
je bila izvedena sanacija vodovoda na relaciji od 
odcepa za pokopališče do konca križišča v centru 
Dobrne (smer zdravilišče), v dolžini 175 m. Z iz-
vedbo projekta je zagotovljena zanesljiva in varna 
vodooskrba.

Zgrajen  je bil nov 20m3 vodohran Jurko. Ob izgrad-
nji vodohrana so bile izvedene tudi cevne povezave 
z obstoječim vodovodnim omrežjem na območju. 
Obnovljenih   je bilo okoli 300 m cevovoda ter štirje 
hišni priključki.

3. OKOLJE

3.14 VKLJUČITEV VRTINE BRDCE (B-1) V 
VODOVODNI SISTEM NASELJA BRDCE NAD DOBRNO
ČAS IZgRADNJE: 2017 
ZNESEK INVESTICIJE: 353.613,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Z izvedbo investicije se je lokalni vodovodni sistem 
naselja Brdce nad Dobrno priključil na nov vodni 
vir. V okviru investicije je bila izvedena vrtina ter 
zgrajeni naslednji objekti: črpališče nad vrtino, 
cevovod od črpališča nad vrtino do obstoječega 
vodohrana Vrh (v dolžini 161 m) ter cevovod do 
domačije Tonač (v dolžini 661 m); izvedena so bila 
tudi nujna sanacijska dela na obstoječem vodohra-
nu Vrh.



39

3. OKOLJE

3.16 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE 
ZA NASELJA LOKOVINA, PRISTOVA IN DELA 
VINSKE GORICE S PRIKLJUČITVIJO BENCINSKE 
ČRPALKE NA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO

3.17 REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE 
DOBRNA 

3.18 IZVEDBA METEORNEGA KANALA, 
TLAČNEGA VODA IN ČRPALIŠČA ZA POTREBE 
PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE ŠOLE IN ODS 

ČAS IZRADNJE: 2005
ZNESEK INVESTICIJE: 120.571,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2008–2010 
ZNESEK INVESTICIJE: 1.553.624,50 EUR, od tega pri-
dobljena EU sredstva 658.163,55 EUR, pridobljena 
sredstva iz proračuna RS 253.958,89 EUR, proračun 
občine 641.502,06 EUR
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2009
ZNESEK INVESTICIJE: 21.301,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

Zgrajena je bila fekalna kanalizacija za naselja Lo-
kovina, Pristova in dela Vinske Gorice s priključitvijo 
bencinske črpalke na centralno čistilno napravo. 

Zaradi razširitve kapacitet v zdravilišču Dobrna in 
predvidenih novogradenj na območju Dobrne in s 
tem preobremenjenosti obstoječe čistilne naprave 
se je pokazala potreba po razširitvi obstoječe 
čistilne naprave iz 1800 na 4000 PE. V oktobru 2010 
je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za rekon-
struirano čistilno napravo Dobrna. Tehnologija 
čiščenja odpadne vode na ČN Dobrna vključuje 
mehansko predčiščenje ter biološko čiščenje.

Močno neurje v mesecu septembru 2007 je 
povzročilo poplavo v OŠ Dobrna. V okviru odprave 
posledic škode po naravnih nesrečah je bila z izved-
bo meteornega kanala, tlačnega voda in črpališča 
celovito rešena poplavna varnost OŠ Dobrna. 
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3.19 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO FEKALNE KANALIZACIJE V OBČINI 
DOBRNA

3.20 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE V KLANCU IN ZAVRHU

ČAS IZDELAVE: 2009–2012
ZNESEK INVESTICIJE: 115.579,15 EUR
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2012–2014  
ZNESEK INVESTICIJE: 670.027,40 EUR, od tega pridobljena EU sredstva 493.312,97 EUR, proračun občine 
176.714,43 EUR.
OPIS:

Izdelana je projektna dokumentacije faze PGD in 
PZI, pridobljene notarsko overjene služnostne po-
godbe vseh lastnikov zemljišč, po katerih poteka 
izgradnja kanalizacije ter pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za 22.126,40 m fekalne kanali-
zacije s pripadajočimi objekti, in sicer za naslednja 
območja: faza 1: Območje Dobrna - manjkajoča 
kanalizacija; faza 2: Povodje potoka Klanščica z LN 

Zora, odsek do Poleneka in odsek do Žebljarja ter 
odsek do Žužek-Kolar; faza 3: Povodje potoka Do-
brnice, od Dobrne do Guteneka, do Grobelnika, 
do slapa pred vhodom v sotesko Hudičev graben 
ter LN Zavrh; faza 4: območje Vinska Gorica; faza 5: 
območje Pristova; faza 6: območje Lokovina; faza 7: 
območje Zavrh in Vrba; faza 8: območje Vrba.

Za obdobje 2012–2014  smo uspeli na razpisu iz Evropskega sklada za razvoj regij pridobiti del sredstev za 
izgradnjo kanalizacije v delu naselij Klanc in Zavrh, v dolžini 5.520 m. Namen investicije je zagotoviti 220 
občanom dela naselij Klanc in Zavrh v Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko 
omrežje, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema priključuje na čistilno napravo Dobrna. Z izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja so ukinjene pretočne greznice, ki so se izlivale v podtalje in porečje potoka Dobrnice 
ter povodja Savinje, s čimer se je prispevalo k izboljšanju kakovosti podtalnice in površinskih voda regije, k 
varstvu voda in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

3. OKOLJE

Na strani 42-43 je prikazana situacija zgrajene in predvidene kanalizacije na območju Občine Dobrna. 
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3. OKOLJE

3.21 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU NASELIJ DOBRNA (FAZA 1), KLANC 
(FAZA 2), VINSKA GORICA (FAZA 4) IN VRBA (FAZA 8)
ČAS IZgRADNJE: 2014–2015  
ZNESEK INVESTICIJE: 1.014.367,62 EUR, od tega pridobljena EU sredstva 821.514,11 EUR, proračun občine 
192.853,51 EUR
OPIS:
S projektom je bila zgrajena kanalizacija odpadnih komunalnih vod na območju dela naselij Dobrna, Klanc, 
Vinska Gorica in Vrba, v skupni dolžini 7.995 m, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema priključuje 
na čistilno napravo Dobrna. Z izvedbo projekta je občina zagotovila okoli 400 občanom omenjenih naselij 
priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, s čimer se je prispevalo k izboljšanju kako-
vosti podtalnice in površinskih voda regije, k varstvu voda in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode.

3.22 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJIH 
LOKOVINA, LOKA, ZAVRH IN VRBA
ČAS IZgRADNJE: 2016–2018 
ZNESEK INVESTICIJE: 15.271,63 EUR – proračun občine
OPIS:

Izdelana je projektna dokumentacija faze PGD in PZI, pridobljene notarsko overjene služnostne pogodbe 
vseh lastnikov zemljišč, po katerih poteka izgradnja kanalizacije ter pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje za 5.127,70 m fekalne kanalizacije s pripadajočimi objekti, in sicer za del naselij Lokovina (faza 
A), Loka (faza B), Zavrh in Vrba (faza C) ter Vrba (faza D).

Na strani 42-43 je prikazana situacija zgrajene in predvidene kanalizacije na območju Občine Dobrna. 
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3. OKOLJE

UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH 
ODPADNIH VODA V OBČINI DOBRNA
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3. OKOLJE
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3.23 IZGRADNJA VODOVODA, KANALIZACIJE IN CESTE NA OBMOČJU PELICON-MOGU-DEU V VINSKI GORICI 
IN IZGRADNJA VODOVODA IN KANALIZACIJE NA  RELACIJI ŠOLA-SLUGA-HABE-ŽEMVA V DOBRNI

3.25 PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA ZA ŠIRŠI CENTER 
NASELJA DOBRNA

3.24 IZGRADNJA CELOTNE KOMUNALNE UREDITVE 
CENTRA DOBRNE IN ZAHTEVANA PROTIPOPLAVNA 
ZAŠČITA

ČAS IZgRADNJE: 2003–2009
ZNESEK INVESTICIJE: 210.717,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2005–2012
ZNESEK INVESTICIJE: 696.521,10 EUR, od tega pri-
dobljena sredstva iz proračuna RS 660.000,00 EUR, 
proračun občine 36.521,10 EUR
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2005-2008
ZNESEK INVESTICIJE: 257.669,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Na področju komunalne in cestne infrastrukture  je  
bila izvedena izgradnja vodovoda in kanalizacije 
ter rekonstrukcija ceste na odseku Pelicon-Mogu-
Deu v Vinski Gorici ter izgradnja vodovoda in kanal-
izacije na relaciji šola-Sluga-Habe-Žemva v Dobrni. 

Ker sta naselje Dobrna in zdraviliški kompleks 
poplavno ogrožala Topliški potok (s pritokom) in 
potok Dobrnica, v katerega se Topliški potok izliva 
prav v bližini centra naselja Dobrna, se je občina 
lotila izvedbe projekta za ureditev protipoplavne 
zaščite območja pred poplavami. Z ureditvijo pro-
tipoplavne zaščite za širši center naselja Dobrna 
se je pred visokimi vodami protipoplavno rešilo 
območje urbanega naselja Dobrne, zavarovani so 
prebivalci, njihovo imetje, kulturna dediščina in 
imetje gospodarskih subjektov. V sklopu projekta  
je bila v letu 2009 izdelana projektna in investicijska 
dokumentacija, v letu 2012 pa so bili izvedeni ob-
jekti za povečanje poplavne varnosti Dobrne. 

Občina je investirala v izgradnjo celotne komunalne 
ureditve centra Dobrna in zahtevane protipoplavne 
zaščite. Zgrajena je bila fekalna in meteorna kanalizaci-
ja, vodovod, elektro omrežje nizke in visoke napeto-
sti ter nova trafo postaja, javna razsvetljava, telefonija 
in plinsko omrežje, novi parkirni prostori, vsa cestna 
infrastruktura ter nov most. S tem je dolgoročno in 
trajno rešena celotna infrastruktura ožjega dela cen-
tra Dobrne, prav tako pa so zgrajeni komunalni vodi 
pripravljeni za nadaljnjo širitev in priključevanje novih 
porabnikov izven samega centra Dobrne.

3. OKOLJE
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3.26  IZGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI-RCERO
ČAS IZgRADNJE: 2006–2010, v dveh vzporednih fazah kot skupna investicija 24 občin Savinjske regije
ZNESEK INVESTICIJE: 29.409.004,90 EUR, od tega pridobljena EU sredstva 15.629.387,95 EUR, proračun RS 
3.903.681,24 EUR, ostala sredstva 9.824.088,77 EUR, proračun občine 51.846,94 EUR
OPIS:

Izgradnja centra RCERO v fazi I je pomenila izgradnjo novih objektov in naprav na odlagališču odpad-
kov Bukovžlak, vključno z izgradnjo sortirnice in kompostarne, izgradnjo novega odlagališča in vse z njim 
povezane infrastrukture. V II. fazi izgradnje je bil zgrajen in vzpostavljen sistem mehansko biološke ob-
delave komunalnih odpadkov (MBO). Mestna občina Celje je skupaj z Republiko Slovenijo in Evropsko 
unijo zgradila tudi toplarno (termična obdelava odpadkov, čiščenje dimnih plinov, proizvodnja toplote in 
možnost proizvajanja električne energije), ki zagotavlja končno termično obdelavo gorljive frakcije tudi za 
občane Občine Dobrna. 
Vse od zaključka izgradnje RCERO v obeh fazah  Občina Dobrna vsako leto v proračunu skupaj z Mes-
tno občino Celje, ki je večinska lastnica, in ostalimi 23 občinami solastnicami komunalne infrastrukture 
vlaga pomembna sredstva v obnovitvene in razširitvene investicije. Na tem področju je pomembno in 
potrebno stalno vlaganje v tehnološke posodobitve in vzdrževanje naprav, saj je le tako mogoče zago-
toviti dolgoročno in nemoteno obdelavo in odlaganje odpadkov za naše občane po sprejemljivih cenah 
in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, ki na tem področju postavlja vedno strožje 
zahteve.

3. OKOLJE
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3.27 IZGRADNJA KABELSKO-RAZDELILNEGA 
SISTEMA

3.28 UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

ČAS IZgRADNJE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 5.425,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZDELAVE: 2009–2017 
ZNESEK INVESTICIJE: 70.164,68 EUR – proračun občine
OPIS:

Občina Dobrna je sofinancirala izgradnjo kabelsko-
razdelilnega sistema na območju Klanca, Vrbe in 
Zavrha nad Dobrno. 

Zaradi sprejetja nove zakonodaje je občina izdelala 
Strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave in 
Tehnični elaborat obnove javne razsvetljave. Izdelan 
je bil kataster javne razsvetljave, popis svetilk in ce-
lovit načrt obnove javne razsvetljave po občini. V 
letu 2010 je občina pričela s postopno zamenjavo 
svetilk javne razsvetljave, v postopku je tudi ureditev 
lastništva javne razsvetljave in preureditev prižigališč.

3.29 IZGRADNJA NN ELEKTRO KABLOVODA 
OD TP KLANC DO LN ZORA

3.31 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO 
ŽLEDOLOMU V ZDRAVILIŠKEM PARKU DOBRNA 

ČAS IZgRADNJE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 40.476,33 EUR – pridobljena 
sredstva
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 32.571,00 EUR – pridobljena 
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

Na območju naselja Klanc, in sicer na relaciji LN 
Zora-TP Klanc,  je bil zgrajen NN elektro kablovod, 
ki je namenjen za napajanje javne razsvetljave in 
dvajsetih objektov v lokacijskem načrtu Zora.

V okviru odprave posledic škode po žledolomu  
je  bilo v zdraviliškem parku obrezanih 80 dreves, 
posekanih in na novo zasajenih 9 dreves, prav tako  
je s sistemom za vezavo krošenj preventivno pove-
zanih 6 dreves, ki preprečujejo morebitne odlome 
večjih vej ali sovladajočih debel.

3.30  RUŠITEV OBJEKTA DOBRNA 18
ČAS IZVEDBE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 19.873,80 EUR – proračun občine
OPIS:
Zaradi dotrajanosti je bilo izvedeno rušenje ob-
jekta Dobrna 18. Na mestu porušenega objekta  je 
začasno urejen prostor z nasutjem tampona in del-
na hortikulturna ureditev. Prav tako  je bil narejen 
dodatni pločnik, z navezavo na obstoječega, s čimer 
je omogočen neoviran in varen prehod čez cesto za 
invalidne osebe na vozičku in mamice z otroškimi 
vozički ipd., kar prej zaradi podesta s stopnicami 
ni bilo mogoče. Na območju trga je nova elektro 
omarica za potrebe prireditev ter nameščena  cev 
za potrebe postavitve novoletne jelke.

3. OKOLJE
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3.32 ENERGETSKA ZASNOVA OBČINE DOBRNA 3.34  ZBIRNI CENTER VOJNIK

3.33 IZDELAVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA 
KONCEPTA OBČINE DOBRNA (LEK)

ČAS IZDELAVE: 2003–2004
ZNESEK INVESTICIJE: 30.218,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2010–2014
ZNESEK INVESTICIJE: 635.526,66 EUR, MO Celje in Občina 
Vojnik 632.454,66 EUR, proračun občine 3.072,00 EUR
OPIS:

ČAS IZDELAVE: 2011–2013
ZNESEK INVESTICIJE: /
OPIS:

S projektom ‘’Energetska zasnova Občine Do-
brna’’ je izdelana analiza obstoječega stanja na 
področju oskrbe in rabe energije v občini ter izbira 
in presoja možnih konceptov energetske oskrbe z 
upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije 
pri končnih porabnikih, ob izkoriščanju vseh možnih 
lokalnih energetskih virov, vključno z obnovljivi-
mi viri energije, kogeneracijo, … ob istočasnem 
zmanjševanju emisij in onesnaževanja okolja. 

V letu 2010 se je v Vojniku odprl zbirni center z 
zabojniki za osem različnih frakcij: steklo, papir, 
plastika in folija, gradbeni material, gume, biološki 
odpadki vključno z lesom in mešani komunalni 
odpadki. Zbirni center Vojnik je namenjen vsem 
občanom Vojnika in Dobrne, ki so vključeni v 
sistem javnega odvoza odpadkov.
V letu 2014 se je v zbirnem centru izvedla nova pri-
dobitev, in sicer nova nadstrešnica nad zabojniki za 
odpadke ter novo ograjeni prostori za skladiščenje 
nevarnih odpadkov. Investicijo so financirale MO 
Celje, Občina Vojnik in Občina Dobrna.

Energetski zakon nalaga občinam izdelavo lokal-
nega energetskega koncepta (LEK), ki ga je Občina 
Dobrna izdelala v letih 2011–2013. LEK celovito oce-
ni možnosti in predlaga rešitve na področju ener-
getske oskrbe občine. Pri tem upošteva dolgoročni 
razvoj občine na različnih področjih in obstoječe en-
ergetske kapacitete. LEK je namenjen povečevanju 
osveščenosti in informiranosti porabnikov energije 
ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe en-
ergije in uvajanja novih energetskih rešitev. LEK za-
jema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko 
ovrednoteni ter terminski načrt. Sprejet in potrjen 
lokalni energetski koncept je velikokrat tudi pod-
laga za pridobitev sredstev za financiranje različnih 
projektov s področja URE in OVE.

3.35  UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V letu 2018 so bili na novo urejeni štirje ekološki otoki 
za ločeno zbiranje odpadkov, in sicer dva v centru Do-
brne, pri vhodu v vilo Ružička in pri graščini Gutenek. 
Urejeni eko otoki bodo pripomogli k racionalnemu 
ravnanju z odpadki in čistemu okolju.

3. OKOLJE

ČAS IZDELAVE: 2018
ZNESEK INVESTICIJE: 5.506,84 EUR – proračun občine 
OPIS:
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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.

4. IZOBRAŽEVANJE
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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.

4. IZOBRAŽEVANJE
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA

5.1 OBVEŠČANJE JAVNOSTI - OBČINSKO GLASILO 
DOBRČAN

5.2 PREUREDITEV IN OPREMA PROSTOROV V OBJEKTU DOBRNA 19  

ČAS IZDAJE: 1999–2018 
ZNESEK INVESTICIJE: 121.763,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2000, 2010 
ZNESEK INVESTICIJE: 78.846,00  EUR – proračun občine
OPIS:

Občina Dobrna že od samega začetka delovan-
ja izdaja glasilo Dobrčan, ki ga štirikrat letno 
brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Z 
glasilom obveščamo občanke in občane o delu in 
dogajanju v občini, o delu v naših društvih, o delu 
sekcij,  ustanov, organizacij in ostalih. Občinska 
uprava se skupaj z županom, občani, društvi, or-
ganizacijami, ustanovami in pisci od  drugod trudi, 
da posredujemo raznovrstne informacije ter stro-
kovne in poučne članke.  Skoraj  z vsakim izidom 
nove številke glasila Dobrčan je kakšna sprememba, 
dodane so nove vsebine, več barvnih strani, nove 
rubrike.

Z reformo lokalne samouprave RS v letu 1998 je v ok-
viru 193 slovenskih občin tudi Dobrna pridobila sta-
tus občine. Zato je bilo potrebno najprej vzpostaviti 
osnovne pogoje za njeno delovanje. S tem namenom 
so bili v letu 2000 preurejeni in ustrezno opremljeni 
prostori v objektu Dobrna 19  za  delovanje občine 
in društev. Preureditev prostorov je bila pogojena 
tudi s preselitvijo knjižnice na novo lokacijo, in sicer 
v objekt Dobrna 41. V letu 2010 so bili pridobljeni in 
opremljeni še dodatni prostori za delovanje občine.
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5.3 NAKUP NOVEGA KOMBINIRANEGA 
GASILSKEGA  VOZILA GVC 16/24 

5.5 INFORMACIJSKA PISARNA UPRAVNE 
ENOTE CELJE V DOBRNI

5.6 UREJANJE POKOPALIŠČA NA DOBRNI

5.4 NOVI PROSTORI KNJIŽNICE IN TURISTIČNO 
INFORMACIJSKEGA CENTRA DOBRNA – TIC DOBRNA

ČAS IZVEDBE: 2000  
ZNESEK INVESTICIJE: 97.970,00 EUR – proračun občine 
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2002, 2018  
ZNESEK INVESTICIJE: 25.837,00 EUR – proračun občine 
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2002 - 2003  
ZNESEK INVESTICIJE: 10.033,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2001  
ZNESEK INVESTICIJE: 25.060,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Ena od osnovnih nalog občine je tudi skrb za 
požarno varnost.  V letu 2000 je občina nabavila 
kombinirano gasilsko vozilo GVC 16/24.

Informacijska pisarna Upravne enote Celje v 
Dobrni je začela delovati v letu 2002 v objektu 
Dobrna 19,  nasproti pošte. Pred tem pa je bilo 
potrebno v celoti prenoviti prostore in nabaviti 
ustrezno opremo. V letu 2018 so bila v prostorih 
UE izvedena vzdrževalna dela, položena je bila 
nova talna keramika, stene pa prepleskane.

Vsako leto se nekaj sredstev nameni tudi za urejan-
je pokopališča na Dobrni. V tem času  je bil narejen 
vetrolov, urejena je osrednja pot do pokopališča, 
prenovljena in urejena je kuhinja v mrliški vežici, 
narejena je bila nova fontana, ki služi predvsem tis-
tim, ki prihajajo na pokopališče z zahodne smeri. 

V letu 2001 smo za potrebe knjižnice in TICA-a 
pristopili k obnovi prostorov na naslovu Dobrna 
41. V okviru investicije so bili obstoječi prostori v 
celoti gradbeno obnovljeni vključno z instalaci-
jami in opremo. 

5. KAKOVOST ŽIVLJENJA 
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA

ČAS IZVEDBE: 2004–2005 
ZNESEK INVESTICIJE: 817,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2005 
ZNESEK INVESTICIJE: 25.037,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2007-2008 
ZNESEK INVESTICIJE: 5.649.14 EUR, od tega prido-
bljena sredstva iz proračun RS 4.699,45 EUR, proračun 
občine 949,69 EUR 
OPIS:

ČAS IZgRADNJE: 2005 
ZNESEK INVESTICIJE: 35.000,00 EUR
OPIS:

V jesensko-zimskem obdobju 2004/2005  je po-
tekal projekt Živimo zdravo. To je projekt, ki smo ga 
v sodelovanju z  Zavodom za zdravstveno varstvo 
Celje in Ministrstvom za zdravje RS izvajali v Občini 
Dobrna. Živimo v času, ko ob vsakdanjih ob-
veznostih mnogokrat pozabimo nase in na svoje 
zdravje. Tega se po navadi zavemo šele takrat, ko 
nas na to opozori naše telo. Mnogokrat pa bi lahko 
z majhnimi napori in s spremembami pomembno 
prispevali h kvaliteti našega zdravja in življenja. 

Ob 130-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Dobrna je Občina Dobrna za potrebe de-
lovanja društva nabavila novo kombi vozilo.

Razširjenost uporabe elektronskih komunikacij in 
pomembnost le-teh v današnji informacijski družbi 
je izjemnega pomena. Občina Dobrna želi omogočiti 
brezplačno dostopnost do elektronskega medija (in-
ternet) prebivalcem, predvsem  tistim, ki te možnosti 
doma nimajo, pa tudi vsem turistom, ki prihajajo v 
našo občino. Zaradi navedenega je Občina Dobrna 
postavila prvo javno e-točko v naši občini z brezžičnim 
dostopom, namenjeno krajanom, turistom, naključno 
mimoidočim, skratka vsem, ki želijo uporabljati svetov-
ni splet  za izobraževanje  ali razvedrilo. 

V letu 2005 je bil obnovljen Zdravstveni dom 
Dobrna. Nova streha, prenovljena fasada in ob-
novljena notranjost objekta nudijo možnost za-
gotavljanja osnovne zdravstvene dejavnosti in 
zobozdravstva v Dobrni v ustreznejših in prenov-
ljenih prostorih.

5.7 ŽIVIMO ZDRAVO 5.9 NAKUP NOVEGA KOMBIJA 

5.10 E-TOČKA NA DOBRNI 

5.8 OBNOVLJEN ZDRAVSTVENI DOM DOBRNA
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA 

5.11 OBNOVLJENA MRLIŠKA VEŽICA NA 
PAŠKEM KOZJAKU 

5.12 SANACIJA OBZIDJA IN STOPNIŠČA POD CERKVIJO

ČAS IZgRADNJE: 2010  
ZNESEK INVESTICIJE: 47.000,00 EUR, Občina Mis-
linja in MO Velenje 28.895,00 EUR, proračun občine 
18.105,00 EUR
OPIS:

ČAS gRADNJE: 2010–2016   
ZNESEK INVESTICIJE: 307.979,00 EUR – proračun občine
OPIS:

V letu 2010 je bila na Paškem Kozjaku predana na-
menu mrliška vežica, ki so jo prebivalci območja 
deloma zgradili, Občina Dobrna, Mislinja in Mestna 
občina Velenje pa smo skupaj pristopile k obnovi 
mrliške vežice z okolico. Na objektu so bila opravljena 
potrebna gradbena dela: obdelava notranjih prosto-
rov, zunanja gradbena dela, fasada, rezervoar za vodo, 
zunanje stopnice, oporni zid in obdelava balkona ter 
prekrivanje strehe. Izvedena so bila potrebna obrtna 
dela (kleparska, keramična, slikopleskarska), insta-
lacijska dela (vodovod, prezračevanje in ogrevanje 
ter elektroinštalacija) ter priključni električni kabel za  
priključitev objekta na distribucijsko omrežje.

Ena od prioritetnih nalog režijskega obrata občine je 
v zadnjem času  bila sanacija obzidja in stopnišča pod 
cerkvijo. Pri sanaciji je sodeloval tudi Zavod za varst-
vo kulturne dediščine  Celje, ki je spremljal izvajanje 
del in dajal potrebne strokovne napotke in smernice 
pri obnovi. Obnovljeno obzidje in stopnišče bosta v 
navezavi na predvideno ureditev severnega dela trga 
prispevala k večji urejenosti tega dela kraja. 

5.13 NABAVA NOVEGA GASILSKEGA VOZILO S 
CISTERNO GVC 24/50

5.14 SADITEV »STARE TRTE« Z LENTA

ČAS IZVEDBE: 2012  
ZNESEK INVESTICIJE: 192.341,00 EUR – proračun občine 
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2012  
ZNESEK INVESTICIJE: 2.500,00 EUR – proračun občine 
OPIS:

Za potrebe delovanja društva je Občina Dobrna v 
letu 2012 nabavila novo gasilsko vozilo s cisterno 
GVC 24/50.  

V maju 2015 smo pri novo narejenem latniku 
na obzidju stopnišča, ki vodi do cerkve Marijin-
ega vnebovzetja, posadili spomeniško zaščiteno 
»Staro trto« z Lenta, ki je v Guinnessovo knjigo 
svetovnih rekordov vpisana kot najstarejša 
žlahtna vinska trta na svetu. »Listino o cepiču 
Stare trte« je od mestnega viničarja mesta Mari-
bor prevzel župan, g. Martin Brecl, ki je s tem 
postal tudi gospodar »Stare trte« na Dobrni. Na 
prireditvi je v kulturnem programu spregovorila 
tudi častna gostja, vinska kraljica Slovenije 2014, 
ga. Špela Štokelj. 
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA

5.15 PRENOVA SPLETNE STRANI OBČINE DOBRNA 5.17 INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA

5.18 POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

5.16 NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVM-1

ČAS IZDELAVE: 2015  
ZNESEK INVESTICIJE: 2.860,00 EUR – proračun občine 
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2015 - še traja
ZNESEK INVESTICIJE: 10.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 15.626,01 EUR, od tega pri-
dobljena sredstva 12.986,01 EUR, proračun občine 
2.640,00 EUR
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2015  
ZNESEK INVESTICIJE: 28.000,00 EUR – proračun občine 
OPIS:

V letu 2015 smo v celoti prenovili občinsko spletno 
stran, ji osvežili videz ter ji dodali nove aktualne 
vsebine. Na novi spletni strani so poleg osnovnih 
informacij novost še opisani projekti občine, redne 
objave prireditev v občini  ter objave pogrebov.

Občina Dobrna se je v marcu 2015 vključila v projekt 
»Občina po meri invalidov«, ki ga je oblikovala Zveza 
delovnih invalidov Slovenije. Občina Dobrna si sicer že 
vse od svojega nastanka prizadeva za zmanjšanje ovir, 
s katerimi se v vsakdanjem življenju soočajo invalidi in 
se trudi za lažje življenje vseh občanov in obiskovalcev 
občine. V preteklih dveh letih so bile odpravljene arhi-
tektonske ovire, ki omogočajo lažje prehode za upora-
bnike vozičkov, označena so bila parkirna mesta za in-
valide, organiziranih je bilo več predavanj in sestankov, 
kjer se je obravnavala problematika invalidov. V janu-
arju 2018 smo se prijavili na Javni razpis za pridobitev 
listine »Občina po meri invalidov«.

V juniju 2016 je Občina Dobrna v sodelovanju z Elek-
trom Celje d. d. namenu predala polnilno postajo z 
dvema polnilnima mestoma za električna vozila. Pol-
njenje na električni postaji omogoča Občina Dobrna 
in je za  uporabnike brezplačno, kartice za polnjenje 
pa si je možno brezplačno izposoditi v TIC-u Dobrna, 
Gostilni Triglav in Termah Dobrna.

Ob 140-letnici delovanja Prostovoljnega gasilske-
ga društva Dobrna je Občina Dobrna za potrebe 
delovanja društva sofinancirala nabavo novega 
gasilskega vozila GVM-1.
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5. KAKOVOST ŽIVLJENJA 

5.19 ODKRITJE POMNIKA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE 

5.20 LESENE HIŠKE V CENTRU DOBRNE

ČAS IZVEDBE: 2016  
ZNESEK INVESTICIJE: 11.980,00 EUR – proračun občine
OPIS:

ČAS IZDELAVE: 2017  
ZNESEK INVESTICIJE: 13.048,00 EUR – proračun občine
OPIS:

V okviru tradicionalnega srečanja veteranov vojne 
za Slovenijo je v juniju 2016 na Dobrni potekalo od-
kritje pomnika osamosvojitve Slovenije. Obeležje 
je bilo postavljeno v spominskem parku v centru 
Dobrne ob 25. obletnici osamosvojitve. Pomnik je 
izdelan iz naravnega kamna pohorski tonalit. Na 
vrhu je v kamen vgraviran slovenski grb, vanj so 
vgrajeni tudi preostali napisi in inox elementi, ki 
omogočajo njegovo stabilnost. 

Po rušenju »stare zgornje trgovine« in pridobitvi 
večjega prireditvenega prostora pod prenovljenim 
stopniščem v centru Dobrne smo v prostor umes-
tili tri unikatne lesene hiške. Postavljene so bile z 
namenom, da bodo v njih zainteresirani ponudniki 
ponujali svoje domače dobrote in izdelke. Gre za 
stalno postavitev in bo poleg prireditvene infra-
strukture možnost njihove uporabe skozi celo leto 
ob različnih priložnostih. 

5.21 NOVA PRAZNIČNA OKRASITEV DOBRNE
ČAS IZVEDBE: 2017  
ZNESEK INVESTICIJE: 15.423,00 EUR - proračun občine 
OPIS:
Dobrna je v decembru zasijala v novi praznični podobi, izvedeni v skladu s projektom Novoletna razsvetljava 
2017-2018.  Z vinjetami so bili poudarjeni kandelabri ter na novo okrašeni različni detajli na lokacijah pri šoli, 
kulturnem domu, v centru Dobrne,  hiškah pod osvetljenimi stopnicami k cerkvi ter v zdraviliškem parku. 
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5.22 UREDITEV ŠPORTNIH POVRŠIN DOBRNA (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA)
ČAS IZDELAVE: 2018
ZNESEK INVESTICIJE: 2.257,00 EUR – proračun občine 
OPIS:

Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev športnih površin na Dobrni. Projekt predvideva razširitev 
zunanjih površin vrtca in ureditev športnih površin. Izvedba je predvidena v več fazah, odvisno od možnosti 
prijave na sofinancerske razpise in zagotovitve sredstev.
V okviru projekta je predvideno, da se igrišče vrtca razširi in na novo ogradi ob pešpoti pri potoku, prav tako 
je predvidena izvedba vzpetine za sankanje in prosto igro. S tem bo vrtec pridobil nove igralne površine. 
Športne površine zajemajo naslednja igralna območja: multifunkcijska steza (vožnja s kolesom, skirojem, 
rolko, rolerji, kotalkami, …), območje s fitnes napravami, območje z otroškimi igrali, plezalna stena, eko vrt 
ter zemeljska vzpetina za sankanje in prosto igro. Športne površine bodo ob sprehajalni poti ob potoku in 
vrtčevskimi površinami ograjene, na SZ strani pa bodo povezane s šolskimi športnimi površinami in igrišči. 
Igralna območja bodo povezana s peščenimi potkami, predvidena je tudi postavitev urbane opreme (klo-
pi, koši, stojala za kolesa, pitnik, sanitarije) ter parkovna zasaditev.
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OPOMBA: Geodetski posnetek ni usklajen z dejanskim
stanjem parcelacije. Pred vsemi posegi je treba preveriti
parcelacijo, potek parcelnih mej in obstoječih komunalnih 
vodov ter jim določiti mikrolokacijo.
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OTROŠKA IGRALA kot npr.
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- okrasne trave

MULT.STEZA
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ELEK. VTIČNO GNEZDO

WC
STOJALO ZA KOLESA

VZPETINA višina 1,5 m

DREVO

GRMOVNICA

OBSTOJEČE DREVO

NAPRAVA DOSTOPNA 
Z INVALIDSKIM VOZIČKOM
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6. PROSTORSKO PLANIRANJE

6.1 JAVNI NATEČAJ ZA DOLGOROČNO ZASNOVO 
RABE PROSTORA V OBČINI DOBRNA

6.2 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O 
PUP ZA SKUPNO OBMOČJE DOBRNA (VINSKA 
GORICA, LOKOVINA, DOBRNA, PRISTOVA)ČAS IZVEDBE: 2001–2002 

ZNESEK INVESTICIJE: 9.232,00 EUR– proračun občine
OPIS: ČAS IZVEDBE: 2002 

ZNESEK INVESTICIJE: 5.842,00 EUR– proračun občine
OPIS:Z javnim natečajem smo v letu 2001 pridobili tri 

pomembne razvojne vizije Dobrne: izhodišča za 
pripravo prostorsko-programskih smernic razvoja 
Občine Dobrna. V drugi polovici leta 2002 je bila 
izvedena urbanistična delavnica,  ki je na osnovi 
prispelih rešitev in izkazanih potreb razvoja Do-
brne pripravila  programske zasnove za  izdelavo 
novega PUP-a Občine Dobrna. Navedene pro-
gramske zasnove so opredelile ureditev športno- 
rekreacijskih površin in kompleksa pri šoli, pred-
viden razvoj turizma, stanovanjske in druge 
gradnje v Občini Dobrna. 

S spremembami in dopolnitvami Odloka o Prostor-
sko ureditvenih pogojih (PUP) za skupno območje 
Dobrna (Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pris-
tova) je bila na območju parcelnih številk 838/4, 
1440/2, 1960/13 in 1977 k.o. Dobrna zagotovljena 
prostorska možnost gradnje bencinskega servisa 
na Dobrni.
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6.3 RAZVOJNA VIZIJA OBČINE DOBRNA

6.4 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE CELJE ZA OBDOBJE OD 
LETA 1986 DO LETA 2000 IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE CELJE ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO 
LETA 1990 ZA OBMOČJE OBČINE DOBRNA - PROSTORSKI PLAN OBČINE DOBRNA, DOPOLNITEV 2003 IN DIGITALIZACIJA 
PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE V LETIH 2003 IN 2004

ČAS IZVEDBE: 2002–2003  
ZNESEK INVESTICIJE: 11.150,00 EUR, od tega pridobljena 
sredstva iz proračuna RS 8.345,85 EUR, proračun občine 
2.804,15 EUR
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2003–2004  
ZNESEK INVESTICIJE: 44.328,00 EUR, od tega pridobljena sredstva iz proračuna RS 9.229,70 EUR, proračun občine 
35.098,30 EUR
OPIS:

Na podlagi urbanistične delavnice je bil oblikovan 
predlog razvojne vizije Občine Dobrna. Ta vizija je 
po vseh usklajevanjih in preveritvah, strokovnih in 
laičnih, tisti temeljni tekst, ki napoveduje smernice 
prihodnjega prostorskega razvoja. Razdeljena je 
bila na štiri sklope, in sicer na usmerjanje poselitve, 
izboljšanje infrastrukture, ohranjanje zelenih 
površin in razvoj turizma.

Občina Dobrna je v letu 2003 pristopila k spre-
membam in dopolnitvam prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – 
Prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003, 
s katerim so bili zagotovljeni prostorski pogoji za 
realizacijo nekaterih pomembnih razvojnih projek-
tov za celovit in hitrejši dolgoročni razvoj Dobrne. 
V novem prostorskem planu so bili zagotovljeni 
prostorski pogoji za razvoj športno-rekreacijskega 
parka z večjim prireditvenim prostorom in z zunan-
jimi vodnimi površinami pred Dobrno; prostorski 
pogoji za razvoj kliničnega turizma, turističnega 
naselja ali apartmajev v smislu varovanih stanovanj 
na območju Novega gradu; razširitev zdraviliškega 
kompleksa z Apart naseljem itd. Prav tako je z 
novim prostorskim planom bila dana možnost 
strnjene gradnje in individualne gradnje za lokaci-
jske načrte  stanovanjskih naselij Zavrh, Gutenek 
in Zora. S tem je bila dana tudi možnost  gradnje 
približno 40 stanovanjskih hiš. 

6. PROSTORSKO PLANIRANJE
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6.5 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
ZAZIDALNEGA NAČRTA DOBRNA

6.6 LOKACIJSKI NAČRT ŠPORTNI KOMPLEKS

ČAS IZVEDBE: 2003–2004
ZNESEK INVESTICIJE: 10.266,00 EUR– proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2003–2005  
ZNESEK INVESTICIJE: 35.102,00 EUR, od tega pri-
dobljena sredstva iz proračuna RS 14.571,85 EUR, 
proračun občine 20.530,15 EUR
OPIS:

Po dveletnih aktivnostih je bil v mesecu maju 
2004 sprejet tudi Zazidalni načrt širšega centra 
Dobrne. Z novim zazidalnim načrtom so bile opre-
deljene prostorske možnosti gradnje več poslovno-
stanovanjskih objektov in trgovine v centru Dobrne 
s cca 162 novimi parkirnimi prostori ter prizidkom h 
gasilskemu domu. Novi zazidalni načrt je predvide-
val na območju kompleksa osnovne šole in vrtca 
gradnjo objektov družbenega standarda: prizidek k 
vrtcu, prizidek za potrebe devetletne šole, krajevne 
in šolske knjižnice, večnamenske avle z odrom za 
prireditve ter prostore za društveno dejavnost in 
mladinski center.

Območje je razdeljeno na dve zaokroženi območji. 
Severni del je na jugu omejen z njivami, na zaho-
du z regionalno cesto Dobrna–Celje, na severu s 
šolskim kompleksom ter na vzhodu z lokalno cesto 
Vinska Gorica-Dobrna. Južni del pa je na jugu in za-
hodu omejen z regionalno cesto Dobrna–Celje , na 
vzhodu z lokalno cesto Vinska Gorica–Dobrna  ter 
na severu z njivami. Vmesni del, ki je med obema 
območjema, je vzet iz ureditvenega območja in je 
rezerviran za nadaljnji razvoj in širitev športnega 
kompleksa. Na celotnem območju je v sever-
nem delu predvidena gradnja ene večnamenske 
dvorane ter enega večnamenskega igrišča, v 
južnem delu pa enega večnamenskega objekta 
ter kompleksa odprtih bazenov in možnost širitve 
gostišča Koren.

6. PROSTORSKO PLANIRANJE 
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6.7 LOKACIJSKI NAČRT NOVI GRAD

6.8 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZDRAVILIŠKI KOMPLEKS V DOBRNI

ČAS IZDELAVE: 2003–2005
ZNESEK INVESTICIJE: 35.377,00 EUR, od tega pri-
dobljena sredstva iz proračuna RS 14.571,85 EUR, 
proračun občine 20.805,15 EUR 
OPIS:

ČAS IZDELAVE: 2003–2005
ZNESEK INVESTICIJE: 44.939,00 EUR, od tega pridobljena sredstva iz proračuna RS 16.562,34 EUR, proračun 
občine 28.376,66 EUR
OPIS:

Ureditveno območje sega na vzhodu do regionalne 
ceste Dobrna-Celje. Na jugu ter na zahodu pred-
stavljajo rob obdelave trije ribniki, ki so še vključeni 
v samo območje, na severu pa območje omejuje 
gozd. Na celotnem območju je predvidena gradnja 
dvaindvajsetih objektov. Dvajset objektov je loci-
ranih na severnem delu območja, en objekt pred-
stavlja gradnjo prizidka h graščini Novi grad, še en 
objekt je  namenjen za potrebe zdravstva, v bližini 
ribnika pa je predviden manjši objekt za potrebe 
vzdrževanja ribnikov. Predvidena je gradnja paviljon-
skih objektov. Namembnost teh objektov se lahko 
kombinira tudi z namembnostjo zdravstva. Vsi ob-
jekti so zgolj enoetažni. 

Ureditveno območje leži na severnem delu zdraviliškega kompleksa in poleg osrednjega dela predstavlja 
nekakšen stranski rokav osrednje parkovne ureditve. Na jugu sega do upravne stavbe zdravilišča in seka 
zdraviliški park proti zahodu, zahodni rob predstavljata Zdraviliški dom ter gozd, na severu sega do stavbe 
nekdanjega kina, na vzhodu pa vključuje še ribnik. Na celotnem območju je predvidena gradnja petih 
objektov. Objekti so locirani v skladu s prostorskimi danostmi in funkcionalnimi potrebami. Pod vilo Zoro 
je predvidena gradnja dveh apartmajskih prostostoječih hotelov. Objekta bosta namenjena za potrebe 
turističnih dejavnosti z nastanitvami. 

6. PROSTORSKO PLANIRANJE
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6. PROSTORSKO PLANIRANJE 

6.9 IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA LN 
STANOVANJSKE GRADNJE V OBČINI 

6.10 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
ZAZIDALNEGA NAČRTA DOBRNA

ČAS IZVEDBE: 2003–2006 
ZNESEK INVESTICIJE: 15.005,00 EUR– proračun občine
OPIS:

ČAS IZVEDBE: 2004–2010 
ZNESEK INVESTICIJE: 39.880,40 EUR– proračun občine
OPIS:

Izdelava strokovnih podlag za LN stanovanjske grad-
nje je bila podlaga za izdelavo treh lokacijskih načrtov, 
ki omogočajo stanovanjsko gradnjo v Občini Dobrna 
(LN Gutenek, LN Zavrh, LN Zora). Zaradi dviga kvalitete 
življenja se je povečala potreba po novih stanovanjskih 
površinah. S tem pa je bila dana možnost za oblikovan-
je kvalitetne stanovanjske soseske.

V letu 2010 je bil sprejet Odlok o spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta Dobrna, ki zajema 
dva dela, razdeljena na pet enot urejanja. V severnem 
delu je predvidena ureditev osrednjega trga Dobrne, 
revitalizacija območja hotela Lovec ter gradnja enega 
večstanovanjskega objekta. V južnem delu je pred-
videna umestitev novega Vrtca Dobrna ter izgradnja 
nove športne dvorane z ureditvijo športnih igrišč.
Na podlagi sprejetega odloka smo pristopili k:
◊ Izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo Vrt-
ca Dobrna, česar se je občina lotila  zaradi potreb 
po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske in 
tehnološke zastarelosti obstoječega vrtca. 
◊ Izdelavi projektne dokumentacije za celovito ure-
ditev trga Dobrna, ki zajema celovito ureditev trga 
s prireditvenim prostorom in pripadajočimi objekti, 
prenovo cerkvenega obzidja in stopnišča ter ureditev 
urbane opreme trga.

6.11 OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT ZA 
STANOVANJSKO NASELJE GUTENEK, DOBRNA
ČAS IZDELAVE: 2005–2006 
ZNESEK INVESTICIJE: 9.419,12 EUR– proračun občine
OPIS:

Območje je v celoti namenjeno individualni 
stanovanjski gradnji. Objekti so locirani zahod-
no od ceste ob Dobrnici, od koder je predvideno 
napajanje stanovanjskega območja.
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6. PROSTORSKO PLANIRANJE

6.12 OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE ZAVRH, DOBRNA
ČAS IZDELAVE: 2005–2006 
ZNESEK INVESTICIJE: 5.363,03 EUR– proračun občine
OPIS:

Območje je namenjeno stanovanjski pozidavi 
enodružinskih hiš. Objekti so locirani severno in 
južno od osrednje napajalne ceste, ki poteka po 
sredini obravnavanega območja v smeri vzhod-
zahod in se navezuje na obstoječo dovozno cesto s 
ceste Dobrna–Zavrh. 

6.13 LOKACIJSKI NAČRT STANOVANJSKE POZIDAVE ZA OBMOČJE ZORA, DOBRNA
ČAS IZDELAVE: 2005–2007
ZNESEK INVESTICIJE: 7.120,67 EUR– proračun občine
OPIS:

V skladu z Lokacijskim načrtom Zora je možna 
gradnja individualnih stanovanjskih hiš. Območje 
obsega 10.779 m2. Lokacija Lokacijskega načrta 
Zora se nahaja v mirnem predelu Dobrne, ob lo-
kalni cesti Dobrna–Klanc. Na jugu LN Zora meji na 
kompleks Zdravilišča Dobrna. 

6.14 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE DOBRNA
ČAS IZDELAVE: 2008–2012
ZNESEK INVESTICIJE: 96.092,00 EUR– proračun občine
OPIS:

OPN Občine Dobrna je nadomestil obstoječe pros-
torske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Dobrna ter prostorske ureditvene 
pogoje Občine Dobrna, podaljšal pa veljavnost 
vseh drugih izvedbenih prostorskih aktov, kot 
so zazidalni načrti, občinski lokacijski načrti in 
občinski podrobni prostorski načrti. V novem pro-
storskem aktu so zagotovljeni prostorski pogoji 
za razvoj športno-rekreacijskega parka z večjim 
prireditvenim prostorom in z zunanjimi vodnimi 
površinami pred Dobrno; prostorski pogoji za 
razvoj kliničnega turizma, turističnega naselja 
ali apartmajev v smislu varovanih stanovanj na 
območju Novega gradu; razširitev zdraviliškega 
kompleksa z Apart naseljem itd. Prav tako je z 
novim prostorskim planom dana možnost strn-
jene gradnje in tudi individualne gradnje.
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7. PROJEKTI V LETU 2018 – V PRIPRAVI IN IZVAJANJU

PROJEKTI V LETU 2018 – V PRIPRAVI IN IZVAJANJU
1. Sanacija plazu na JP 965531 Čreškova–Zavrh (pri Šventu) v okviru odprave posledic neposredne 
škode na stvareh zaradi poplav med 16. in 20. septembrom 2010, v skupni vrednosti 108.101,38 EUR.

2. Sanacija plazu LC 464121 Socka–Vrba–Zavrh (pri Martjaku) v okviru odprave posledic neposredne 
škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017, v skupni vrednosti 280.083,11 EUR.

3. Sanacija plazu LC 450041 Dobrna–Janškovo selo–Vinska gora (nad CUDV Dobrna) v okviru 
odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017, v skupni vred-
nosti 77.258,13 EUR.

4. Rekonstrukcija, obnova in asfaltiranje občinskih cest: JP 965551 BLAŽIČ, h. št. 42 (Blažič –  Šteflak), 
JP 964951 BRDCE NAD DOBRNO (Urlčjek –  Cicl, do odcepa za Kamšak), LC 464161 DOBRNA–HUDIČEV 
GRABEN–  KRIŠTAJE (preplastitev ceste Memon –  Smrečnik) in LC 464161 DOBRNA –HUDIČEV GRABEN–
KRIŠTAJE (preplastitev ceste Žerjav –  Gutenek), v skupni vrednosti 110.736,11 EUR.

5. Ureditev krožišča na regionalni cesti R2-429/1154 pri naselju Dobrna, v skupni ocenjeni vrednosti 
780.000,00 EUR.

6. Izgradnja fekalne kanalizacije in črpališča v Vrbi (faza D), v skupni vrednosti 70.000 EUR.

7. Obnova vodovoda na območju zdraviliškega parka na Dobrni, v skupni vrednosti 110.000,00 EUR.

8. Medgeneracijska točka v parku Dobrna, v skupni vrednosti 45.668,41 EUR, od tega pridobljena EU 
sredstva 29.332,61 EUR, ostala sredstva 1.894,33 EUR, proračun občine 14.441,47 EUR.

9. Skupen projekt občin članic LAS - Razvoj, testiranje in vzpostavitev mreže turističnih infomatov, 
ki bodo 24 ur ponujali informacije o ponudbi destinacije, v skupni vrednosti 57.668,96 EUR od tega prido-
bljena EUR sredstva 38.857,38  EUR, ostala sredstva 18.811,79 EUR, proračun občine 3.529,88 EUR.

PROJEKTI V LETU 2018 – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA V IZDELAVI
1. Obnova in dograditev vodovoda Brdce ter prevezava lokalnih vodovodov na vrtino Brdce, v vred-
nosti 38.610,00 EUR.

2. Čistilna naprava za vodooskrbni sistem Lanšperg, v vrednosti 32.400,00 EUR.

3. Razširitev vodovodnega sistema v naselju Vinska gorica, v vrednosti 13.000,00 EUR.

4. Sistem čiščenja vode za napajanje zdravilišča in Dobrne iz vrtin v Hudičevem grabnu (ogljeni filtri), 
v vrednosti 5.612,00 EUR. 

5. Obnova vodovodnega sistema Dobrna (center – vodohran vila Zora), v vrednosti 3.965,00 EUR.
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8. DRUGE INVESTICIJE 

TERME DOBRNA

NOVA TRGOVINA, POSLOVNO-STANOVANJSKI IN STANOVANJSKI OBJEKTI V CENTRU DOBRNE 

Terme Dobrna so  sodobno in dinamično zdraviliško-turistično središče s 615-letno tradicijo in nudijo names-
titev v hotelu Vita, kjer je večina terapevtskih storitev, v reprezentančni vili Higiea s poročno dvorano ter v hotelu 
Park,  primernem  za obiskovalce, ki radi sami oblikujejo svoj dnevni ritem. Najstarejši topliški objekt, Zdraviliški 
dom iz leta 1624, o čemer priča še iz tistih časov vzidana napisna plošča, vsebuje srce  toplic – termalni vrelec.  

Z realizacijo dela ZN Center Dobrna v letu 2008 se je uresničila zastavljena vizija razvoja občine. Namenu 
je predanih 48 novih stanovanj; od teh je občina financirala 5 stanovanj, Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije 11, ostala je Vegrad ponudil za trg. Dobrna pa je bogatejša še za šest poslovnih prostorov, v enem 
od teh je tudi nova Mercatorjeva trgovina.   
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BENCINSKA ČRPALKA DOBRNA

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

BIVALNA ENOTA DOMA NINE POKORN NA DOBRNI

Ena večjih pridobitev za Dobrno je zagotovo izgradnja bencinske črpalke v letu 2004. Z izgradnjo le-te je območje 
vhoda v Dobrno dobilo v celoti novo podobo, občani pa tako želeno ponudbo naftnih derivatov v občini.

V letu 2007 je bil namenu predan nov sodoben Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, ki zados-
tuje najnovejšim standardom. V center so vključeni otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Na Dobrni je v letu 2016  bila svojemu namenu predana 7. bivalna enota Doma Nine Pokorn. Z odkupom 
Klunove hiše so uredili bivalno enoto za 12 svojih varovancev. Nastal je sodoben objekt, ki se izredno lepo 
vključuje v ta izjemen ambient ob potoku. 

8. DRUGE INVESTICIJE



67

HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV NA DOBRNI

UREDITEV KULTURNE DEDIŠČINE ČRNE KUHINJE PRI ŠUMEJ NA BRDCAH NAD DOBRNO

Družina Pirh iz Spodnje Savinjske doline se je odločila za projekt revitalizacije gostilne Triglav na Dobrni. 
Objekt je bil zgrajen leta 1932, leta 2014 pa v celoti obnovljen. Odprt je od 19.  novembra 2014 dalje. Hotel 
Triglav ima vse, kar potrebuje vsak pravi hotel za udoben počitek in prijetno počutje svojih gostov: sodob-
no recepcijo, gostilno z vrhunsko kulinarično ponudbo, paviljon, parkirišče, brezplačno brezžično omrežje 
za povezavo s svetom ter predvsem uigrano in prijazno ekipo, ki bo za gosta skrbela od prihoda naprej.

Domačija Šumej v Brdcah nad Dobrno je ena redkih manjših kmetij na področju občine, ki je do današnjih 
dni ohranila del stavbne in kulturne dediščine naših prednikov. Tukaj se srečujemo z zgodovino; načinom 
bivanja in revščino nekdanjih kočarjev. Vonjave, stare posode, okna, omare in stara lončena peč, v kateri se 
še vedno zakuri, nam pričajo, da se je tukaj čas ustavil, kar nobenega obiskovalca ne pusti ravnodušnega.

8. DRUGE INVESTICIJE
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OBNOVA VOVKOVEGA MLINA V LOKOVINI

HIŠA KULTURNE DEDIŠČINE NA DOBRNI

Več kot 450 let star Vovkov mlin v dolini mlinov, ki so ga Pungartnikovi več let obnavljali in v letu 2007, 
tudi ob pomoči občin Dobrna in Velenje, pripravili do te mere, da je ta del kulturne, stavbne in tehnične 
dediščine našega podeželja ponovno v svoji funkciji in na ogled obiskovalcem.

V letu 2008 je vrata odprla Hiša kulturne dediščine na Dobrni. Nahaja se približno 10 minut hoje iz centra 
Dobrne. V nekdanjem gospodarskem poslopju Term Dobrna - topliškem kozolcu je urejena pestra zbirka 
predmetov iz življenja in dela naših prednikov.
Razstavljena so orodja domačih obrti, kot so čevljarstvo, krojaštvo, mlinarstvo, krovstvo, žganjekuha, 
kovaštvo, čebelarstvo in drugo. Za nekaj trenutkov se lahko preselimo v meščansko kuhinjo, črno kuhinjo, 
kmečko ”hišo” z nabožnimi slikami, domačo kmečko izbo ali “štiblc”.  Zbirka je vsebinsko izjemno bogata, 
za kar gre zasluga strastnemu zbiralcu in ljubitelju starin, g. Jožetu Poleneku. 

8. DRUGE INVESTICIJE
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ZDRAVILIŠKI PARK DOBRNA 

DOMAČIJA BLAŽIŠ – ZBIRKA STARIN V LOKOVINI

Dobrna je bila med prvimi zdraviliškimi kraji, ki so imeli svoj park. Je dragocen biser nenadomestljive nara-
vne dediščine. Navdušuje nas s cvetličnimi nasadi, poleti pa  z naravno svežino; vzorno označena drevesa 
nudijo bogata botanična doživetja. Okoli l. 1820 je bila zasajena kostanjeva aleja, ki povezuje Zdraviliški 
dom z naseljem Dobrna, nad katerim na vzpetini dominira baročna cerkev Marije vnebovzete. 

Domačija Blažiš se nahaja v Lokovini, v zaselku z domačim imenom Srebotno. Lastnik Peter Habe že vrsto 
let zbira starine. Na domačiji si boste lahko ogledali zbirko starin, ki zajema motorje, kolesa, sablje, vojaško 
in gasilsko opremo, ostanke letala, ki je med 2. svetovno vojno strmoglavilo v Socki pri Dobrni, etnološke 
predmete in razglednice Dobrne z okolico ter še druge starinske predmete. Poleg tega pa domačija Blažiš 
ponuja tudi športni ribolov in oddajo piknik prostora, kjer je na voljo igrišče za razne športe, ročni nogomet 
in otroško igrišče.

8. DRUGE INVESTICIJE
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9. PREJETA PRIZNANJA

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA; DOBRNA  DOSEGLA 2. MESTO MED TURISTIČNIMI KRAJI 

NAJBOLJ  ZELENA OBČINA V KATEGORIJI DO 5000 PREBIVALCEV 

Turistična zveza Slovenije že vrsto let izvaja projekt MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA. Osnova pro-
jekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. V 
sklop ocenjevanja turističnih krajev je bila vključena tudi Dobrna, ki se je uvrstila na  drugo mesto. Tretje 
mesto si je prislužila Lipica, prvo pa Šmarješke Toplice.

V Občini Dobrna veliko pozornost namenjamo projektom trajnostne-
ga razvoja, kot so: nizko energetski vrtec, celostno urejanje odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na 
povodju Savinje – na območju Občine Dobrna, ureditev trga Dobrna, 
izvajanje ločenega zbiranja odpadkov, ureditev ekoloških otokov in 
druge. Tako je bila naša občina  v letu 2011 razglašena za najbolj  zele-
no občino v kategoriji do 5000 prebivalcev.

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2008

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2011
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ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNA OBČINA

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA; DOBRNA  
DOSEGLA 2. MESTO V KATEGORIJI TRŠKA JEDRA 

V letu 2011 smo se prijavili na izbor Čebelarske zveze 
Slovenije  za čebelam najbolj prijazno občino in smo 
se s svojimi aktivnostmi, ki jih izvajamo za ohranitev 
okolja in čebel, uvrstili na 3. mesto.

Turistična zveza Slovenije je že 23. leto zapored 
objavila razpis za tekmovanje na področju turizma, 
urejanja in varstva okolja Moja dežela - lepa in gos-
toljubna, na katerem smo prejeli priznanje za 2. 
mesto v kategoriji trška in druga urbana jedra. 

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2011

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2014

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2015

ODPRTE HIŠE SLOVENIJE – PAVILJON NA 
JUŽNEM DELU TRGA DOBRNA

Odprte hiše Slovenije (OHS) so največji 
nepremičninsko arhitekturni festival v Sloveniji. 
So del svetovne mreže Open House Worldwide, v 
katero je vključenih že trideset mest po vsem svetu 
(London, New York, Melbourne, Dunaj, Tel Aviv ...). 
Poslanstvo svetovne mreže je približati dobro arhi-
tekturo širšim množicam, uveljavljati odličnost v 
arhitekturni stroki in visoke standarde v praksi.
V zgoraj omenjen festival je bil uvrščen tudi naš Pa-
viljon na južnem delu trga Dobrna.

9. PREJETA PRIZNANJA
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PLANETU PRIJAZNA OBČINA

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA; 
DOBRNA  DOSEGLA 3. MESTO V KATEGORIJI 
ZDRAVILIŠKI KRAJI

PODROČNI CERTIFIKAT ISSO ZLATI KAMEN

Občina Dobrna je na natečaju Društva planet Zem-
lja  v letu 2017 v kategoriji do 3.000 prebivalcev 
prejela Priznanje za odgovorno prizadevanje na 
področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje 
boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter do-
bro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te 
in prihodnje generacije. 

Turistična zveza Slovenije je v okviru ocenjevanja 
turističnih krajev »Moja dežela lepa in gostoljubna« 
Občini Dobrna na dnevih slovenskega turizma v 
letu 2017 podelila priznanje za tretje mesto v kat-
egoriji zdraviliškimi kraji v Republiki Sloveniji, takoj 
za največjimi slovenskimi turističnimi destinacijami, 
drugim Podčetrtkom in prvo Rogaško Slatino. 

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje 
razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen 
meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namen-
jene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. 
Občina Dobrna se je še posebej uspešno izkazala 
na področju demografije, področju učinkovitosti 
delovanja občine, stanja na trgu dela, na področju 
izobrazbe in stopnje socialne kohezije in tako v letu 
2017 pridobila področni certifikat ISSO Zlati kamen.

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2017

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2017

PRIZNANJE PREJETO V LETU 2017

ISSO ZLATI KAMEN 2017

PODROČNI CERTIFIKAT

za področja:

DEMOGRAFIJA
UČINKOVITOST DELOVANJA OBČINE

TRG DELA
IZOBRAZBA

STOPNJA SOCIALNE KOHEZIJE

Področni certifikat Zlati kamen prejme občina,  
ki po metodologiji ISSO dosega standard občine dobrega 

življenja na določenih področjih.

DOBRNA

Mag. Robert Mulej
Vodja ISSO

Saša Mrak
vodja Zlatega kamna

Peter Ribarič
Izvršni direktor Planet GV

v letu 2017
prejme občina

9. PREJETA PRIZNANJA



7373

10. DOGODKI IN PRIREDITVE
Skozi celo leto potekajo na Dobrni številne prireditve in dogodki v organizaciji občine, Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Dobrna, naših društev, organizacij, in drugih ponudnikov ( kulturne, športne, turistične, etnološke …).

Ponosni smo na veliko število društev, ki se vsak na svojem področju delovanja trudijo za pestro dogajanje v 
kraju. Predstavljajo jih različne pevske zasedbe, godba na pihala, folklorna skupina, športna društva, društva 
mladih, sekcije turističnega društva, humanitarna društva …
Omeniti moramo tudi dogodke ter koncerte različnih glasbenikov v Termah Dobrna in zadnjih nekaj let tudi v 
Hotelu, gostilni Triglav.

Pester kulturni program s svojimi prireditvami dopolnjujejo tudi ostale ustanove iz območja občine in sicer 
Osnovna šola in Vrtec Dobrna, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Župnijski urad Dobrna, Enota 
Doma Nine Pokorn …

V nadaljevanju  predstavljamo nekaj večjih prireditev in dogodkov.

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA S KULTURNIM PROGRAMOM IN 
PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINSKIM NAGRAJENCEM IN NAJUSPEŠNEJŠIM DEVETOŠOLCEM
Občina Dobrna  je za svoj praznik določila 15. junij, kot začetek širitve turizma v Občini Dobrna ob končanju večjih 
obnovitvenih del v Toplicah Dobrna. Vsako leto na ta dan je v zdraviliški dvorani slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Dobrna s kulturnim programom in podelitvijo priznanj Občine Dobrna in županskih priznanj ter 
priznanj zlatim osnovnošolcem OŠ Dobrna, ki so vsa osnovnošolska leta zaključili  z odličnim uspehom. 
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PRIKAZ KMEČKIH OPRAVIL IN OBIČAJEV IZ OKOLICE DOBRNE
Včasih se je veliko več delalo ročno kot danes, ko 
imamo na voljo bogato strojno mehanizacijo. Ve-
liko opravil je šlo že zdavnaj v pozabo. S prireditvijo 
Prikaz kmečkih opravil in običajev, ki je potekala v 
okviru občinskega praznika, smo jih skušali ohraniti 
pri življenju in prikazati tudi nekatere že izumirajoče 

obrti. Vsako leto je ta prireditev privabila številne 
obiskovalce iz širše okolice in goste Term Dobrna. 
Ob pestrem kulturnem programu, okusnih in 
raznovrstnih domačih dobrotah, so si lahko obis-
kovalci ogledali številna kmečka opravila in običaje 
z različnih področij.

BOŽIČNO RAJANJE 
Kar nekaj let zapored se je ambient pred Zdraviliškim domom  spremenil v pravljično deželo. Občina 
Dobrna je v sodelovanju z Osnovno šolo in Vrtcem Dobrna ter lokalnimi društvi in sponzorji prireditve 
organizirala božično rajanje. Otroci, občani ter gostje so se zabavali ob pestrem glasbenem programu. 
Božiček je s pravljičnimi bitji in otroci rajal in plesal ob pesmih različnih glasbenih gostov. Med rajan-
jem so si lahko obiskovalci na sejmu nakupili razne dobrote, okraske in druge izdelke, ki so jih ponudili 
sodelujoča društva in ustanove, vrtec in osnovna šola. 

10. DOGODKI IN PRIREDITVE
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POKOP PUSTA 

NOČ MODRIJANOV 

Dolgo tradicijo na Dobrni je imela »norčava« prireditev Pokop pusta s pustno povorko, ki je potekala vsako 
leto na pepelnično sredo. Takrat so društva, zaselki oziroma druge zainteresirane skupine pripravile pustne 
vozove, ki so se sklenili v pustno povorko s kulturnim programom.

Ansambel Modrijani skoraj vsako leto organizira koncert Noč Modrijanov, na katerem poleg gostiteljev nas-
topi tudi veliko drugih glasbenih gostov iz celotne Slovenije. Prvič so jo organizirali leta 2003 na Dobrni, 
pred Zdraviliškim domom, kjer je prireditev potekala vse do leta 2008. V tem letu je nastala tudi himna Noči 
Modrijanov, pesem Skupaj zapojmo. Iz leta v leto je prireditev obiskalo več privržencev narodno zabavne 
glasbe, zato je prostor pred zdraviliškim domom postal premajhen za množico navdušencev. Od leta 2009 so 
prireditev organizirali v celjski dvorani Golovec, leta 2013 pa so se preselili v Športno dvorano Zlatorog.

10. DOGODKI IN PRIREDITVE
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KONCERT ORKESTRA SLOVENSKE FILHARMONIJE
V letu 2007 smo v sodelovanju s Termami Dobrna pred Zdraviliškim domom organizirali koncert Orkestra 
Slovenske filharmonije, pod vodstvom dirigenta Georgea Pehlivaniana, s solistko-sopranistko Sabino Cvilak. 
Dogodek je bil organiziran na visoko kakovostnem nivoju in odmeven v širšem javnem prostoru.

GLASBENO POLETJE NA DOBRNI
Terme Dobrna so vrsto let v sodelovanju z Občino Dobrna in Zavodom za turizem, šport in kulturo Dobrna 
ustvarjale prepoznaven kulturni dogodek Glasbeno poletje na Dobrni.  Vsako leto so se odvijali različni 
koncerti domačih in tujih umetnikov. Kulturno dogajanju v poletnem času, ki se je odvijalo v čudoviti 
zdraviliški dvorani oziroma v osrčju zdraviliškega parka, je popestrilo počitniški utrip domačih in tujih gos-
tov, vsakdanjik domačinov ter je seglo do ljubiteljev glasbe iz širše okolice in je bilo za vse obiskovalce prav 
posebno doživetje.

10. DOGODKI IN PRIREDITVE
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NOČ POD KOSTANJI
Noč pod kostanji je tradicionalna prireditev z največ obiskovalci in je tudi širše najbolj poznana. Traja več 
dni in je namenjena zabavi za vse generacije in različnim glasbenim okusom. Prvotno je potekala po celot-
nem kraju, zadnjih nekaj let pa jo organizatorji prirejajo na igriščih za osnovno šolo oziroma na igrišču pri 
Novem Gradu.

10. DOGODKI IN PRIREDITVE

KRESOVANJE
V sodelovanju s kmetijo Marovšek, v Brdcah nad Dobrno, na njihovem piknik prostoru zadnjih nekaj let 
organiziramo kresovanje. Za zabavo je poskrbljeno z živo glasbo. Za varnost in požarno stražo poskrbi 
lokalno gasilsko društvo.
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MARTINOV SEJEM S KULTURNIM PROGRAMOM

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

V novembru, na soboto pred martinovim, poteka pred hotelom Vita Martinov sejem s kulturnim pro-
gramom in krstom mladega vina, ki ga opravi domači župnik. Na stojnicah sodelujejo razstavljavci iz ce-
lotne Slovenije, kulturni program pa zapolnijo lokalna društva, ustanove in sekcije z območja občine.

V občini vsako leto organiziramo srečanje starejših občanov, starejših od 70 let. Osnovnošolci v sodelovan-
ju z lokalnimi društvi pripravijo kulturni program. Sledi prijetno druženje ob kosilu, ki se običajno nadaljuje 
še v pozno popoldne.

10. DOGODKI IN PRIREDITVE
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10. DOGODKI IN PRIREDITVE

PRAZNIČNA PREDSTAVA Z OBISKOM BOŽIČKA IN OBDAROVANJEM OTROK

SILVESTROVANJE NA PROSTEM

Večletno tradicionalno prireditev Božično rajanje za otroke, ki je bilo organizirano pred Zdraviliškim 
domom, v sodelovanju z Osnovno šolo Dobrna, je zaradi vedno slabših vremenskih razmer nado-
mestil nov dogodek. V kulturnem domu tako priredimo praznično predstavo z obiskom Božička in 
obdarovanjem otrok. Na dogodek povabimo vse otroke s stalnim bivališčem v občini, stare od dveh 
do osem let. 

Leto prireditvenega dogajanja v občini sklenemo s silvestrovanjem na prostem z zabavo in ognjemetom v 
centru Dobrne. Za zabavo običajno skrbijo lokalni glasbeni ansambli, pred polnočjo pa zbrane obiskovalce 
nagovori župan. Zadnja leta je prireditev pod svoje okrilje prevzelo lokalno gasilsko društvo.
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11. OBČINSKI NAGRAJENCI PO LETIH

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2001 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	Ivan	Uranjek
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Viktor	Rožanc,	st.
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Karel	Žerjav
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Leopold	Polutnik
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Ivanka	in	Martin	Štravs
 Županska priznanja 2001
•	 Prostovoljno	gasilsko	društvo	Dobrna
•	 Folklorna	skupina	Dobrna
•	 Marjana	Dobovičnik

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA  2002
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	Anton	Mogu
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Mihael	Švent
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Vilko	Es
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Franc	Horjak
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Ansambel	Modrijani
 Županska priznanja 2002
•	 Društvo	upokojencev	Dobrna
•	 Turistično	društvo	Dobrna
•	 Moški	pevski	zbor	Dobrna

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA  2003 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	Štefan	Pohajač
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Janko	Strašek
 Županska priznanja 2003
•	 Suzana	Švent
•	 Jože	Škoflek
•	 Marina	in	Mihaela	Hrovat

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA  2004 
•	 Častna	občanka	Občine	Dobrna:	Katharina	Zewe
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Herta	Rošer
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Olga	Božnik
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Štefanija	Oberstar
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Ludvik	Olenšek



81

 Županska priznanja 2004
•	 Osnovna	šola	Dobrna
•	 Center	za	usposabljanje,	delo	in	varstvo	Dobrna	
•	 Andrej	Olenšek

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2005 
•	 Častna	občanka	Občine	Dobrna:	Irena	Artank
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Anton	Podpečan
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Cilka	Okrožnik
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Vida	Čonkaš
 Županska priznanja 2005
•	 Jernej	Olenšek
•	 Leopold	Šlavs
•	 Darinka	Stagoj

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2006 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	Emil	Lenarčič
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Kulturno	umetniško	društvo	Dobrna
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Marija	Ambrož
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Vilma	Žaberl
 Županska priznanja 2006
•	 Milan	Grobelnik
•	 Mladinski	klub	Dobrna
•	 Peter	Lampret

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2007 
•	 Častni	občan:	ni
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Irena	Kos
•	 Listina		Občine	Dobrna:	Bogomil	Šibanc
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Tomaž	Zakrajšek
 Županska priznanja 2007
•	 Fantje	iz	Zavrha
•	 Jožef	Polenek
•	 Karl	Jevnišek

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2008 
•	 Častni	občan:	ni
•	 Zlata	plaketa:	ni
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Šenazi	Ibrahimi
 Županska priznanja 2008
•	 Andrej		Farkaš
•	 Družina	Hrovat,	Anton,	Ida,	Mihaela	in	Marina
•	 Andrej	Olenšek

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2009 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	ni
•	 Zlata	plaketa	Občine	Dobrna:	Stanislava	Krajnc	
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Branko	Dobovičnik	
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Ivan	Štimulak	
•	 Listina	Občine	Dobrna:	Milan	Rebernik
 Županska priznanja 2009

11. OBČINSKI NAGRAJENCI PO LETIH
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•	 Maksimiljan	Grobelnik
•	 Tatjana	Bačovnik

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2010 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	ni
•	 Zlati	grb	Občine	Dobrna:	Folklorna	skupina	Kulturno	umetniškega	društva	Dobrna
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Peter	Ternovšek
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Sekstet	Vigred
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Ženska	vokalna	skupina	Kulturno	umetniškega	društva	Dobrna
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Darko	Korošec
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Stanislav	Pečnik
 Županska priznanja 2010
•	 Župnijska	Karitas	Dobrna
•	 Franc	Golčer	

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2011 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	ni
•	 Zlati		grb	Občine	Dobrna:	Društvo	upokojencev	Dobrna		
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Osnovna	šola	Dobrna
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Miroslav	Rošer	
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Jožef	Polenek
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Albina	Rebernik
 Županska priznanja 2011
•	 Miroslav	Jakob	
•	 Planinsko	društvo	Dobrna	

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2012 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	ni
•	 Zlati	grb	Občine	Dobrna:	Anton	Krnc
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Roman	Ramšak
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Čebelarsko	društvo	Dobrna
 Županska priznanja 2012
•	 Upravna	enota	Celje	
•	 Ina	Košič	in	ekipa	Centra	za	usposabljanje,	delo	in	varstvo	Dobrna
•	 Jolanda	Podgrajšek	

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA  2013 
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	ni
•	 Zlati		grb	Občine	Dobrna:	ni
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Skupina	pevk	ljudskih	pesmi	sestre	Jakob	
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Skupina	Ljudske	pevke	iz	Dobrne
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Karl	Jevnišek
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Jožica	Špegel
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Josip	Bačić	Savski	
 Županska priznanja 2013
•	 Bojan	Vrečer
•	 Drago	Adamič	

11. OBČINSKI NAGRAJENCI PO LETIH
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NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2014
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	Stanislav	Božnik
•	 Zlati		grb	Občine	Dobrna:	Center	za	usposabljanje,	delo	in	varstvo	Dobrna
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Družina	Karla	in	Marjane	Pungartnik	
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Ida	Hrovat	
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Drago	Pirh
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Družina	Švent	(Izletniška	kmetija	Pri	Minki)
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Ivan	Kristan	
 Županska priznanja 2014
•	 Peter	Habe
•	 Mitja	Marošek
•	 Klemen	Štimulak	

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2015
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	ni
•	 Zlati		grb	Občine	Dobrna:	Prostovoljno	gasilsko	društvo	Dobrna	
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Turistično	društvo	Dobrna
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Glasbena	skupina	Modrijani
•	 Bronasti	grb	Občina	Dobrna:	Ivica	Žerjav	
 Županska priznanja 2015
•	 Frančišek	Švent
•	 Martin	Dražnik
•	 Klemen	Marovt,	dr.	med.	

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2016
•	 Častni občan Občine Dobrna: ni
•	 Zlati		grb	Občine	Dobrna:	Kulturno	umetniško	društvo	Dobrna		
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Lovska	družina	Dobrna	
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Moški	pevski	zbor	Kulturno	umetniškega	društva	Dobrna
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Združenje	borcev	za	vrednote	narodno	osvobodilnega		
 boja Vojnik-Dobrna, Krajevna organizacija Dobrna
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Rudolf	Podpečan
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Anton	Drev
 Županska priznanja 2016
•	 Urška	Kramberger
•	 Dušan	Skutnik
•	 Dušan	Marošek	z	družino

NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2017
•	 Častni	občan	Občine	Dobrna:	ni
•	 Zlati		grb	Občine	Dobrna:	Terme	Dobrna,	d.d.	
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Območno	združenje	veteranov	vojne	za	Slovenijo	Celje
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Veteransko	združenje	Sever	za	celjsko	območje
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Stanislava	Krajnc
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Milan	Strmšek
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Fantje	iz	Zavrha
 Županska priznanja 2017
•	 Maruša	Golčer
•	 Ekipa	Centra	za	usposabljanje,	delo	in	varstvo	Dobrna	–	Albin	Kolar,	Vinko	Rešetar	in		
 trener  Andrej Pompe
•	 Aleš	Šoster

11. OBČINSKI NAGRAJENCI PO LETIH
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NAGRAJENCI OBČINSKEGA SVETA 2018
•	 Častna	občanka	Občine	Dobrna:	Marija	Pasarič
•	 Zlati		grb	Občine	Dobrna:	Čebelarsko	društvo	Dobrna
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Olga	Božnik
•	 Srebrni	grb	Občine	Dobrna:	Godba	Dobrna
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Oldtimerji	Dobrna
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Ljudska	univerza	Celje
•	 Bronasti	grb	Občine	Dobrna:	Vinogradniki	Dobrne
 Županska priznanja 2018
•	 Jernej	Škoflek
•	 Vrtec	Dobrna
•	 Jožef	Majer

11. OBČINSKI NAGRAJENCI PO LETIH



8585

12. MOJA OBČINA – MLADA, USPEŠNA, VITALNA

ČASTNI OBČANI OB 20-LETNICI OBČINE DOBRNA 
20 LET OBČINE DOBRNA

Dvajset let  živimo in 
pomagamo soustvarjati 
pogoje za boljše življenje 
v samostojni Občini 
Dobrna. Pravijo, da so 
zadovoljni ljudje temelj 
uspešne občine. To se je 
na Dobrni pokazalo na 
lokalnih volitvah pred 
štirimi leti, ko smo z ve-
liko večino glasov zaupa-
li županovanje dosedan-
jemu županu, gospodu 
Martinu Breclu,  v petem 
mandatu.

Z mojimi vrstniki pripad-
amo generaciji, ki ima za seboj burno zgodovino. Časi, ko 
je bilo prepovedano govoriti, da smo Slovenci, so za nami. 
Štiri državne himne smo se morali učiti, kar dokazuje o po-
gosti menjavi režimov.

Slovenski narod, ne bom rekel bojevit, pa vendar pri-
pravljen prejeti za orožje, če ni šlo drugače. Spomini, 
ko smo morali za dve leti obleči vojaško suknjo, še niso 
pozabljeni.  Tudi spomin na leto in dan, ko se nas je velika 
večina Slovencev na referendumu odločila živeti v samo-
stojni državi. Sam referendum ni  bil dovolj. Šest mesecev 
pozneje smo morali to z orožjem potrditi. Dan, ki ga zna-
mo starejši še kako ceniti, močno prepričani, da bo vedno 
več pomenil tudi našim bodočim generacijam.

Tu na sončni strani Alp je nastala država, samostojna Slo-
venija.  Z novo ustavo so bili ustvarjeni pogoji za nastanek 
novih občin, med njimi tudi Občina Dobrna. Občina Do-
brna je članica Skupnosti občin Slovenije in znotraj teh 
aktivno sodeluje v vseh akcijah, ki imajo za cilj izboljšati 
bivalno okolje naših občanov. 

V Občini Dobrna, kjer nas je narava obdarila s številnimi 
naravnimi bogastvi in lepotami, kot so: veliko zelenih 
površin, zdrava pitna in termalna voda, še dokaj neokrnje-
na narava brez industrijskih obratov, ki kvarno vplivajo na 
okolje, smo lahko ponosni,  da živimo v turistični občini.
Ustvarjati pogoje za razvoj turizma je bilo vsa ta leta vo-
dilo pri sprejemanju prostorskih planov, ki so pogoj za pri-
javo na razpise za pridobitev evropskih sredstev.
Poleg občinskega sveta in občinske uprave, ter zavoda za 
turizem pa na Dobrni deluje tudi veliko društev, ki poleg 
turističnega društva prispevajo svoj delež, ko gre za ure-
janje okolja in izvajanja prireditev za razvedrilo gostov. Tu 
je še vzdrževanje in urejanje parkovnih nasadov v parku, 
ki bo čez dve leti praznoval 200 let. 
Gradnja velike večine večjih objektov je povezanih z raz-
vojem turizma. Terme Dobrna, kot nosilec zdraviliško 
turistične dejavnosti v občini, zaposluje tudi precejšnje 
število občanov Dobrne različnih poklicev. Ne smemo 
pozabiti učencev OŠ in turističnega krožka, ki s svojimi 
nastopi  vsako leto uspešno sodelujejo na tekmovanju 
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, ki ga organizira 
Turistična zveza Slovenije. 

V obdobju zadnjih petih let pa je bilo veliko postorjenega 
na urejanju centra Dobrne in okolice župnijske cerkve. 
Zaključena so dela pri obnovi cerkvenih stopnic in dela 
obzidja, ob katerem so zasajene sadike 400 let stare trte 
MODRE KAVČINE, ki  je že obrodila prve grozde. Poleg 
živahne dejavnosti sekcije vinogradnikov pri turističnem 
društvu je tu še spodbudno delo našega župnika, gospo-
da Milana Strmšnika, ki ne skopari, če je potrebno prispe-
vati kakšen liter tistega iz njegovega vinograda v Špitaliču, 
ki se letos ponaša z zlato kolajno.

Za nami je dvajset let življenja in dela v samostojni  občini. 
Naj izkoristim to priložnost za izražene dobre želje in 
čestitke ob mojem osebnem jubileju,  Občini Dobrna pa 
SREČNO V NASLEDNJIH 20.

                                                      Anton Mogu
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OBČINA DOBRNA DA ALI NE  -  DA

Letos, ko obeležujemo 
20-obletnico Občine 
Dobrna in se ozremo 
nekoliko nazaj, lahko 
ugotovimo, da je bila 
takratna odločitev za 
samostojno občino 
pravilna. Dvajset krep-
kih in uspešnih ko-
rakov je dokazalo, da 
smo na pravi poti pri 
razvoju kraja. 
V preteklem obdobju 
so bili realizirani za-
stavljeni projekti. Pri 
tem imam v mislih 
obnovo osnovne šole, 
izgradnjo novega 

vrtca, zgrajen je bil kulturni dom, zgrajeni so bili 
novi večstanovanjski objekti, ki so delno zajezili 
selitev mladih družin v druge sosednje občine, zg-
rajene in obnovljene so bile številne ceste, zgrajeno 
je bilo novo vodovodno omrežje, čistilna naprava, 
kanalizacija in še bi se kaj našlo. Občina je glede na 
število prebivalcev med manjšimi, vsled česar tudi 
denarnih sredstev ni na pretek. Če ne bi bili priprav-
ljeni ustrezni projekti, s katerimi lahko kandidiramo 
na razpisih za pridobitev državnih in evropskih sred-
stev, teh dobrin ne bi bilo. Vsi, ki so se preizkusili na 
teh področjih, vedo, da je to izjemno zahtevno in 
naporno delo. Lahko smo srečni in veseli, da nam 
je uspel takšen razvoj kraja, ki nam omogoča boljše 

življenjske pogoje bivanja. Moramo pa vedeti, da 
bi bil razvoj hitrejši, če bi imela država več posluha 
za financiranje majhnih občin. Znižuje se »glavari-
na« – ugotovljen  delež dohodnine oziroma drugih 
davkov na prebivalca v državi, finančne obveznosti  
država prenaša na občine, predolgi in prezahtevni 
so postopki denacionalizacije, prepočasni so preno-
si državne lastnine na občine, dolgotrajna izdelava 
zazidalnih načrtov in podobno. To so tudi eni od 
glavnih razlogov, ki zavirajo hitrejši razvoj. Ni lahko 
županu, bivšim in sedanjim občinskim svetnikom 
in zaposlenim, da občina deluje in živi naprej v ne 
preveč prijaznih časih. 
Želim pa izpostaviti center vsakega kraja, ki je hkrati 
tudi ogledalo občine. Domači in tuji turisti pridejo 
k nam na oddih in imajo dovolj časa, da si lahko 
ogledajo vsak kotiček. Nikakor nam ne more biti v 
ponos slika o urejenosti centra kraja. Tu mislim na 
propadajočo zgradbo pekarne, zunanjost zgradb z 
neurejenimi fasadami in podobno. Res je, da imajo 
objekti svoje, takšne in drugačne, lastnike, vendar 
pa bo potrebno v bodoče najti skupni jezik in mor-
da še s kakšno vzpodbudo z lastniki, da se ta slika 
centra kraja tudi izboljša. 
Ob obletnici občine iskrene čestitke vsem, ki ste 
kakorkoli vpeti v dogajanja in delo naše skupnosti. 
Korajžno naprej! Vse se ne da postoriti hkrati, mora-
mo biti strpni in uspehi ne bodo izostali. Še kako 
velja rek: »Zrno do zrna pogača, kamen na kamen 
palača«. To naj nam bo vodilo za bodoči uspešen 
razvoj naše lepe občine.            

Štefan Pohajač

20 LET SAMOSTOJNE OBČINE – KRATKO OBDOBJE 
ZA  POMEMBNE SPREMEMBE

Odločitev za samostojno pot 
je bila utemeljena z velikimi 
pričakovanji in zaupanjem v  
možnost hitrejšega razvoja 
Dobrne. Večina krajanov je bila 
pripravljena na izzive novega 
začetka  in so  tudi verjeli, da 
jih bodo znali obrniti v prid 
vsem občanom. Prepričanje o 
sposobnosti in moči je tedaj 
preglasilo dvome in povezalo 
Dobrčane za nov začetek.

Starejši pomnijo, da je Dobrna nekoč že bila občina. 
Spremembe ureditev so sodelovanje predstavnikov 
kraja  podrejale večji skupnosti, kar je v obrobno krajev-
no skupnost prinašalo manj napredka. V takih pogojih 
je bilo   vloženo neprimerljivo več moči, potrpljenja in  
dobrih namer  zastopnikov krajanov, ki so s svojo pri-
padnostjo tudi v neugodnih časih  bili glas Dobrne.
20 let izjemnega razvoja ni preprosto zaokrožiti. 
Občutim ga na vsakem koraku in večkrat na dan. 

Nobene od pridobitev – na katere se je tako zlahka 
navaditi – nimam  za samoumevno, zavedajoč se, da 
je bila za pripravo in izvedbo vložena neizmerna volja, 
trma , vztrajnost in povezovanje na ravni občinske  up-
rave in z državnimi organi.
Prave odločitve ob pravem času , odzivanje na potrebe 
vseh občanov, kritičen pogled na politično stvarnost  in  
odgovornost tudi za prihodnji rod, so le nekatere od 
številnih izbir, ki jim sledi naša občina.
Ob potrjeni polnoletnosti se že vrstijo nova pričakovanja, 
vedno večja bodo in številnejša, saj je toliko dokazov, da 
se je že večkrat doslej nemogoče izkazalo za mogoče. 
Četudi je želje z možnostjo težko združevati, je veliko 
težje spreminjati miselnost in ravnanje ljudi. 
Veliko dela te čaka, draga moja občina. Želim, da bi se 
enako pogumno, modro in učinkovito z njim spoprije-
mala tudi v bodoče.
                                                                                                    
                                                                                   Irena Artank
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NAŠA OBČINA PRAZNUJE

Človek kar ne more 
verjeti, da je že 20 
let od nastanka 
naše občine. In v teh 
dvajsetih letih se je  
njena podoba ko-
renito spremenila. 
V začetku od tistih 
malih projektov, ki 
so potrebni za de-
lovanje in postavitev 
občine na zemljevid 
Slovenije, pa vse do 
danes, ko se občina 
spogleduje in izvaja  

za nas občane pomembne projekte in cilje. Ogrom-
no je bilo postorjenega in vloženega truda. Za vse to 
pa so potrebna tudi finančna sredstva, ki ne pridejo 
sama po sebi in jih je bilo potrebno izbrskati iz vseh 
mogočih virov, od občinskih, državnih in posebej 
evropskih. Za vsem tem pa stoji peščica ljudi, ki so 
si na občini veš čas prizadevali in uspeli vse to zago-
toviti. Ob tej priliki zahvala vsem, z g. županom na 
čelu.  Tudi na področju gasilstva, ki ga sam še pose-
bej dobro poznam, je občina poskrbela za nabavo 

gasilskih vozil, zaščitne opreme in tehnike in lahko 
rečem, da je društvo operativno zelo dobro oprem-
ljeno. Kljub relativno mali občini se lahko pohvali-
mo, da imamo  veliko marljivih in delovnih društev 
na področju kulture, turizma, športa, sociale ... in 
tudi tukaj občina sledi njihovim ciljem.
Vem, da občina ne more ustreči vsakemu posa-
mezniku in njegovim željam, vsekakor pa si priza-
deva in sledi skupnim ciljem večine občanov in to je 
tudi njena naloga.
Bodimo ponosni na svojo občino in s skupnimi 
močmi jo naredimo še boljšo in še bolj našo.

Slavko Božnik
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13. SESTAVA OBČINSKA SVETA OBČINE DOBRNA PO MANDATIH

MANDATNO OBDOBJE 1998–2002
ŽUPAN: MARTIN BRECL, SLS

Predlagatelj Ime in priimek 
LDS Jaroslav Tašler
ZLSD Ivan Žemva
LDS Štefan Pohajač
SDS Jožef Majer
LDS Branko Dobovičnik
SLS Branko Brecl
LDS Stanislav Božnik
SLS Janez Čerenak

PREDLAgATELJ: IME IN PRIIMEK:
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MANDATNO OBDOBJE 2002–2006
ŽUPAN: MARTIN BRECL, PREDLAgATELJ KLAVDIJA ROVAN IN SKUPINA VOLIVCEV

LDS Marija Deu-Vrečer
ZLSD Ivan Žemva
LDS Štefan Pohajač
SDS Jožef Majer
SDS Milan Grobelnik
LDS Aleksander Podpečan
LDS Stanislav Božnik
SLS Janez Čerenak 

PREDLAgATELJ: IME IN PRIIMEK:

MANDATNO OBDOBJE 2006–2010
ŽUPAN: MARTIN BRECL, PREDLAgATELJ KLAVDIJA ROVAN IN SKUPINA VOLIVCEV

LDS Marija Deu Vrečer
SD Ivan Žemva
Ivan Novak in skupina volivcev Drago Pungartnik
SDS Jožef Majer
SDS Milan Grobelnik
SDS Ivan Žerjav
LDS Stanislav Božnik
SLS Marta Javornik

PREDLAgATELJ: IME IN PRIIMEK:

13. SESTAVA OBČINSKA SVETA OBČINE DOBRNA PO MANDATIH



90

MANDATNO OBDOBJE 2010–2014
ŽUPAN: MARTIN BRECL, PREDLAgATELJ SLS

SLS Branka Gal
SLS Danijel Šibanc
SDS Jože Lugarič
Brigita Podgoršek in skupina volivcev Danijel Koštomaj
DeSUS Branko Dobovičnik
SLS Branko Brecl
SLS Stanislav Božnik
SLS Marta Javornik

MANDATNO OBDOBJE 2014–2018
ŽUPAN: MARTIN BRECL, PREDLAgATELJ SLS

SLS Branka Gal
Andreja Mogu in skupina volivcev Salah Abbas
SDS Jože Lugarič
SLS Marija Ocvirk
DeSUS Branko Dobovičnik
SLS Branko Brecl
SLS Stanislav Božnik
SDS Matej Bračič

PREDLAgATELJ: IME IN PRIIMEK:

PREDLAgATELJ: IME IN PRIIMEK:

13. SESTAVA OBČINSKA SVETA OBČINE DOBRNA PO MANDATIH
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OBČINA DOBRNA 1998-2018
IZVEDENI PROJEKTI

Izdala in založila: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

Uredila: Zdenka Kumer

Avtorji člankov: Martin Brecl, Anton Mogu, Štefan Pohajač, Irena Artank, Slavko Božnik

Vsebine pripravili: Martin Brecl, Zdenka Kumer, Urška Vedenik, Mateja Smrečnik, Milena Krušič, 
Alenka Rošer, Marija Švent in drugi

Fotografije: Gregor Katič, Bojan Vrečer–VREBO, Stanislav Pečnik, Milan Povšnar, Peter Habe, arhiv Občine 
Dobrna, arhiv ZTŠK Dobrna, arhiv Osnovne šole Dobrna, arhiv Vrtca Dobrna, arhiv CUDV Dobrna, arhiv 
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Lektura: Herta Rošer

Oblikovanje: Špela Šošterič

Prelom in priprava za tisk: Grafika Gracer d.o.o.
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Brezplačen izvod

Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo.








