3. OKOLJE
3.1 VODOVOD NA PAŠKEM KOZJAKU
ČAS IZGRADNJE: 2000
ZNESEK INVESTICIJE: 62.004,76 EUR, od tega pridobljena sredstva iz proračuna RS 16.629,95 EUR, MO
Velenje in Občina Mislinja 23.587,35 EUR, proračun
občine 21.787,46 EUR
OPIS:

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

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 planiranje 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.

3.3 PREDAJA VODOVODNEGA SISTEMA
DOBRNA V UPRAVLJANJE VO-KA CELJE
ČAS IZVEDBE: 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 10.542,00 EUR – proračun občine
OPIS:

V sklopu predaje vodovodnega sistema Dobrna
upravljavcu VO-KA Celje je bilo saniranih cca. 50
vodovodnih jaškov, dve črpališči in del vodovodnega omrežja za vzpostavitev normalnih tlačnih
con v Dobrni.
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3.4 IZVEDBA TLAČNEGA VODA – ČRPALIŠČE
ŠKOFLEK, REZERVOAR ZAVRH
ČAS IZGRADNJE: 2002 - 2003
ZNESEK INVESTICIJE: 101.574,00 EUR – proračun občine
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 Vrba-Zavrh in s tem omogočena priključitev naselja
Spodnja Vrba in vodovoda Gutenek na vodovodni
sistem Zavrh-Vrba.

3.5 POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA
DOBRNA-LOKA, LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN
VINSKA GORA
ČAS IZVEDBE: 2007 - 2009
ZNESEK INVESTICIJE: 825.371,20 EUR, od tega pridobljena EU sredstva 385.360,22 EUR, proračun
MO Velenje 55.444,00 EUR, proračun občine
384.566,98 EUR
OPIS:

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

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

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

Zaradi dotrajanosti cevovoda in neustreznih profilov 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 vodovodni sistem Dobrna.

3.7 OBNOVA VODOVODA IN HIŠNIH
VODOVODNIH PRIKLJUČKOV V DOBRNI
ČAS IZVEDBE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 65.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Zaradi dotrajanosti sekundarnega cevovoda
in hišnih priključkov v Dobrni je bil obnovljen
sekundarni vodovodni cevovod v dolžini 293 m ter
enajst hišnih vodovodnih priključkov
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3.9 IZGRADNJA OBJEKTA ZA DEZINFEKCIJO
VODE IZ VODNEGA VIRA MEDVED V
NASELJU BRDCE NAD DOBRNO
ČAS IZGRADNJE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 65.000,00 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 podatkov 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.

3.11 SANACIJA RAZTEŽILNIKA MARK V NASELJU
BRDCE NAD DOBRNO
ČAS IZVEDBE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 21.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

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

3.10 VKLJUČITEV VRTINE HG-3 V VODOVODNI SISTEM DOBRNA
ČAS IZVEDBE: 2010–2017
ZNESEK INVESTICIJE: 167.178,00 EUR – proračun občine
OPIS:

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.
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3.12 OBNOVA VODOVODA V SREDIŠČU DOBRNE
ČAS IZVEDBE: 2016–2017
ZNESEK INVESTICIJE: 98.612,00 EUR – proračun občine
OPIS:

V središču Dobrne je bil obstoječi vodovod iz starih
litoželeznih cevi, ki so bile dotrajane in je zato pogosto prihajalo do okvar omrežja. Zaradi navedenega je bilo obnovljenih 378 m cevovoda s sodobnimi cevmi iz duktilne litine in tudi hišni priključki
posameznih objektov.

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 vodohranu Vrh.

3.13 IZGRADNJA NADOMESTNEGA
VODOHRANA JURKO V NASELJU KLANC
ČAS IZGRADNJE: 2017
ZNESEK INVESTICIJE: 80.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Zgrajen je bil nov 20m vodohran Jurko. Ob izgradnji 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
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3.15 OBNOVA VODOVODA V SREDIŠČU DOBRNE
ČAS IZVEDBE: 2018
ZNESEK INVESTICIJE: 50.000,00 EUR – proračun občine
OPIS:

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 izvedbo projekta je zagotovljena zanesljiva in varna
vodooskrba.

3. OKOLJE

3.16 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE
ZA NASELJA LOKOVINA, PRISTOVA IN DELA
VINSKE GORICE S PRIKLJUČITVIJO BENCINSKE
ČRPALKE NA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO
ČAS IZRADNJE: 2005
ZNESEK INVESTICIJE: 120.571,00 EUR – proračun občine
OPIS:

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

3.18 IZVEDBA METEORNEGA KANALA,
TLAČNEGA VODA IN ČRPALIŠČA ZA POTREBE
PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE ŠOLE IN ODS
ČAS IZVEDBE: 2009
ZNESEK INVESTICIJE: 21.301,00 EUR – pridobljena
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

Močno neurje v mesecu septembru 2007 je
povzročilo poplavo v OŠ Dobrna. V okviru odprave
posledic škode po naravnih nesrečah je bila z izvedbo meteornega kanala, tlačnega voda in črpališča
celovito rešena poplavna varnost OŠ Dobrna.

3.17 REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE
DOBRNA
ČAS IZGRADNJE: 2008–2010
ZNESEK INVESTICIJE: 1.553.624,50 EUR, od tega pridobljena EU sredstva 658.163,55 EUR, pridobljena
sredstva iz proračuna RS 253.958,89 EUR, proračun
občine 641.502,06 EUR
OPIS:

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 rekonstruirano čistilno napravo Dobrna. Tehnologija
čiščenja odpadne vode na ČN Dobrna vključuje
mehansko predčiščenje ter biološko čiščenje.

39

3. OKOLJE

3.19 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO FEKALNE KANALIZACIJE V OBČINI
DOBRNA
ČAS IZDELAVE: 2009–2012
ZNESEK INVESTICIJE: 115.579,15 EUR
OPIS:

Izdelana je projektna dokumentacije faze PGD in
PZI, pridobljene notarsko overjene služnostne pogodbe vseh lastnikov zemljišč, po katerih poteka
izgradnja kanalizacije ter pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje za 22.126,40 m fekalne kanalizacije 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 Dobrnice, 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.

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

3.20 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE V KLANCU IN ZAVRHU
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:
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.
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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 kakovosti 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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UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA V OBČINI DOBRNA
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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
ČAS IZGRADNJE: 2003–2009
ZNESEK INVESTICIJE: 210.717,00 EUR – proračun občine
OPIS:

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

3.24 IZGRADNJA CELOTNE KOMUNALNE UREDITVE
CENTRA DOBRNE IN ZAHTEVANA PROTIPOPLAVNA
ZAŠČITA
ČAS IZGRADNJE: 2005-2008
ZNESEK INVESTICIJE: 257.669,00 EUR – proračun občine
OPIS:

Občina je investirala v izgradnjo celotne komunalne
ureditve centra Dobrna in zahtevane protipoplavne
zaščite. Zgrajena je bila fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, elektro omrežje nizke in visoke napetosti 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 centra Dobrne, prav tako pa so zgrajeni komunalni vodi
pripravljeni za nadaljnjo širitev in priključevanje novih
porabnikov izven samega centra Dobrne.
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3.25 PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA ZA ŠIRŠI CENTER
NASELJA DOBRNA
ČAS IZGRADNJE: 2005–2012
ZNESEK INVESTICIJE: 696.521,10 EUR, od tega pridobljena sredstva iz proračuna RS 660.000,00 EUR,
proračun občine 36.521,10 EUR
OPIS:

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 protipoplavne 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 objekti za povečanje poplavne varnosti Dobrne.

3. OKOLJE

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 odpadkov 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 obdelave 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 Mestno 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 zagotoviti 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.
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3.27 IZGRADNJA KABELSKO-RAZDELILNEGA
SISTEMA
ČAS IZGRADNJE: 2006
ZNESEK INVESTICIJE: 5.425,00 EUR – proračun občine
OPIS:

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

3.28 UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE
ČAS IZDELAVE: 2009–2017
ZNESEK INVESTICIJE: 70.164,68 EUR – proračun občine
OPIS:

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 celovit 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.

3.30 RUŠITEV OBJEKTA DOBRNA 18
ČAS IZVEDBE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 19.873,80 EUR – proračun občine
OPIS:

Zaradi dotrajanosti je bilo izvedeno rušenje objekta Dobrna 18. Na mestu porušenega objekta je
začasno urejen prostor z nasutjem tampona in delna 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.

3.31 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO
ŽLEDOLOMU V ZDRAVILIŠKEM PARKU DOBRNA
3.29 IZGRADNJA NN ELEKTRO KABLOVODA
OD TP KLANC DO LN ZORA
ČAS IZGRADNJE: 2015
ZNESEK INVESTICIJE: 40.476,33 EUR – pridobljena
sredstva
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.
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ČAS IZGRADNJE: 2016
ZNESEK INVESTICIJE: 32.571,00 EUR – pridobljena
sredstva iz proračuna RS
OPIS:

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 povezanih 6 dreves, ki preprečujejo morebitne odlome
večjih vej ali sovladajočih debel.

3. OKOLJE

3.32 ENERGETSKA ZASNOVA OBČINE DOBRNA

3.34 ZBIRNI CENTER VOJNIK

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:

S projektom ‘’Energetska zasnova Občine Dobrna’’ 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 obnovljivimi viri energije, kogeneracijo, … ob istočasnem
zmanjševanju emisij in onesnaževanja okolja.

3.33 IZDELAVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA OBČINE DOBRNA (LEK)

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 pridobitev, 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.

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

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

3.35 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
ČAS IZDELAVE: 2018
ZNESEK INVESTICIJE: 5.506,84 EUR – proračun občine
OPIS:

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