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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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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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5.11 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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5.15 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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5.19 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.

nova ograja

nova ograja

klop z naslonjalom
klop brez naslonjala
koš za odpadke
elektrika - talno vtično gnezdo

manjše grmovnice, dišavniceobst.ograja 

obstoječa

ograja 

PLEZALNA STENA

FITNES ELEMENTI kot npr.

OTROŠKA IGRALA kot npr.

EKO VRT
- zeliščna spirala
- medovite trajnice
  in grmovnice
- okrasne trave

MULT.STEZA

VZPETINA
višina 2,5 m

OBSTOJEČI OBJEKTI
MEJA PARCELE

LEGENDA

MULTIFUNKCIJSKA STEZA 
asfalt / umetna masa
OTROŠKO IGRIŠČE, FITNES 
guma 
OTROŠKO IGRIŠČE
manjši prodniki
POVEZOVALNA POT 
pesek
EKO VRT
večji prodniki
varovalno območje igrala
ograja - obstoječa
ograja - nova
ograja - se odstrani

STOJALO ZA KOLESA

PITNIK
ELEK. VTIČNO GNEZDO

WC
STOJALO ZA KOLESA

VZPETINA višina 1,5 m

DREVO

GRMOVNICA

OBSTOJEČE DREVO

NAPRAVA DOSTOPNA 
Z INVALIDSKIM VOZIČKOM




