8. DRUGE INVESTICIJE
TERME DOBRNA
Terme Dobrna so sodobno in dinamično zdraviliško-turistično središče s 615-letno tradicijo in nudijo namestitev 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.

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

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
V letu 2007 je bil namenu predan nov sodoben Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, ki zadostuje najnovejšim standardom. V center so vključeni otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

BIVALNA ENOTA DOMA NINE POKORN NA DOBRNI
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.
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HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV NA DOBRNI
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: sodobno 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.

UREDITEV KULTURNE DEDIŠČINE ČRNE KUHINJE PRI ŠUMEJ NA BRDCAH NAD DOBRNO
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.
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OBNOVA VOVKOVEGA MLINA V LOKOVINI
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.

HIŠA KULTURNE DEDIŠČINE NA DOBRNI
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.
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ZDRAVILIŠKI PARK DOBRNA
Dobrna je bila med prvimi zdraviliškimi kraji, ki so imeli svoj park. Je dragocen biser nenadomestljive naravne 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 – ZBIRKA STARIN V LOKOVINI
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.
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