
V šolskem letu 1954/55 je bil odobren kredit za gradnjo nove šole na 
Dobrni, ki se je začela oktobra, leta 1954. Do 24. decembra 1954 so 
končali dela do prve plošče. Dela so bila ustavljena zaradi pomanjkanja 
sredstev. Med gradnjo so v šolskem letu 1958/59 na Dobrni začeli z 
uvajanjem osemletne osnovne šole. Po velikih zapletih so šolsko zgradbo 
dogradili leta 1961. Do 1. septembra 1961 je v sklopu OŠ XIV. divizije 
Dobrna deloval tudi oddelek posebne šole. V naslednjem šolskem letu so 
na novo opremili kuhinjo in jedilnico. Ob praznovanju Dedka Mraza so 
učenci prejeli darilo – televizor. V šolskem letu 1984/85 je šola pridobila 
dva dodatna prostora. Uredili so samostojno učilnico za  OPB in prostor 
za dejavnost šolske hranilnice in pionirske organizacije. Od občinske 
raziskovalne skupnosti je dobila računalnik, s tem pa pridobila tudi 
zunanjega sodelavca za računalniški krožek.

Dobrna ob gradnji nove šole.
Vir: Družina Žužek.

Začetek gradnje osnovne šole.
Vir: Družina Žužek.

Pri gradnji so pomagali tudi domačini.
Vir: Družina Žužek.

Do 24. 12. 1954 so dogradili stavbo do 
prve plošče. 

Vir: Družina Žužek.

Proslava ob otvoritvi nove šole.
Vir: Dragica Marčič.

Otvoritev osnovne šole. 
Vir: Dragica Marčič.

Po končani gradnji šole je bilo potrebno urediti še okolico šole, za kar 
so poskrbeli učenci hortikularnega krožka. Del zemljišča so uredili 

kot park, del pa kot šolsko njivo (pri urejanju zunanjih površin so od 
postavitve nove šole do konca šolskega leta 1963/64 učenci izvršili 20 
tisoč prostovoljnih delovnih ur). Že naslednje šolsko leto je na regijskem 
tekmovanju šolskih vrtov vrt OŠ XIV. divizije Dobrna dosegel 2. mesto.

Pionirji hortikularnega krožka 
urejajo okolico šole.  
Vir: Šolska kronika.

Odlični atleti iz šolskega leta 1959/60.
Vir: Jože Sluga.

Čeprav je bilo šolsko športno društvo, ki ga je vodil učitelj Jože Sluga, 
ustanovljeno šele v šolskem letu 1972/73, so naši učenci dosegali lepe 
uspehe na različnih športnih tekmovanjih že mnogo prej. 
V letu 1968 je ob praznovanju dneva mladosti šolo obiskal pisatelj Fran 
Roš, ki je učencem pripovedoval svoje zgodbe. V kasnejših letih so naši 
mladi literati uspešno sodelovali na Roševih dnevih v Celju.
18. novembra 1966 je  delegacija pionirjev OŠ XIV. divizije Dobrna na 
občinski pionirski konferenci v Narodnem domu v Celju prvič seznanila 
vse prisotne z veliko željo, da bi imeli v Dobrni šolsko telovadnico. Leto 
kasneje je bilo asfaltirano igrišče za košarko. Stroške (20.000 din) je 
krila občinska Zveza za telesno kulturo Celje. 
15. februarja 1974 je bil položen temeljni kamen za gradnjo telovadnice 
in podpisana je bila pogodba z gradbenim podjetjem Ingrad. Točno čez 
leto je bila otvoritev šolske telovadnice in njen slovesen prevzem.

Obisk pisatelja Frana Roša. 
Vir: Šolska kronika.

Telovadnica.   
Vir: Arhiv OŠ Dobrna.

Šola je vedno posvečala veliko pozornost slovenski kulturi, zato so člani 
novinarskega krožka v spomin na Franceta Prešerna na šoli pripravili 
razstavo najstarejših knjig v Republiki Sloveniji. 
Učenci so vseskozi skrbeli za urejen videz šole in okolice – izvedli so 
več čistilnih akcij ter sodelovali pri dosaditvi šolskega parka z novimi 

grmovnicami. V šolskem letu 1981/82 je bil del travniške površine 
pri šoli spremenjen v spominski park. Učenci so zasadili 88 dreves za 
tovariša Tita.

Čiščenje okolice šole. 
Vir: Šolska kronika.

Razstava najstarejših knjig ob 
praznovanju 8. februarja.

 Vir: Šolska kronika.

Vsa leta so občinstvo na Dobrni in tudi na revijah pevskih zborov 
navduševali učenci iz naše šole. Na republiških revijah so dosegli več 
priznanj. 
V decembru 1990 je šola prvikrat organizirala Božični sejem. Potekal 
je na ploščadi pred Zdraviliščem Dobrna, na njem pa sta otroke skupaj 
zabavala Božiček in Dedek Mraz.  

Praznovanje Tetke Jeseni je zaznamovalo mnoge generacije učencev 
prvega in drugega razreda. Tetka Jesen je tako obložila mize z jesenskimi 
dobrotami vsako jesen. 

Sodelovanje pevskega zbora 
na republiški reviji. 
Vir: Šolska kronika.

Pozdrav Tetki Jeseni. 
Vir: Šolska kronika.

Ob koncu koledarskega leta so učitelji skupaj z učenci prirejali različne 
praznične koncerte, med katerimi so bili posebej dobro obiskani tisti 
v jami Ledenici. Poleg glasbenih nastopov učencev so si obiskovalci 
lahko ogledali tudi žive jaslice. 

Za učence 5. razreda je bila v šolskem letu 1990/91 prvič organizirana  
projektna ekskurzija v Pomurje. Dve leti kasneje so učenci 5. razreda 
prvič odšli na tridnevno projektno ekskurzijo na Kras in Slovensko 

primorje. Leto kasneje je zaživela alpska šola, ki je postala naša stalnica. 
Učenci se je radi udeležujejo zaradi čudes, ki nam jih ponuja alpski svet. 
Istega leta so osmošolci prvič odšli na tridnevno ekskurzijo Koroška – 
Voranc. 

Alpska šola v naravi – učenci v osrčju 
Triglavskega narodnega parka. 

Vir: Šolska kronika.

Žive jaslice v jami Ledenici. 
Vir: Šolska kronika.

Da sta izobraževanje in vzgoja na Dobrni povezana v celoto, je bilo 
poskrbljeno 1. januarja 2000, ko se je k šoli priključil Vrtec Dobrna, ki 
ima 4 oddelke. Začetki te dejavnosti so bili postavljeni v leto 1972, ko 
je bila uvedena mala šola (priprava na osnovno šolo), ki je trajala od 19. 
februarja 1973 do 21. junija 1973, trikrat tedensko po tri ure. Skupini 
sta vodili učiteljici Vera Rožanc in Majda Ambrož.

 
Vrtec Dobrna, dograjen 1984. leta.

Vir: Arhiv OŠ Dobrna.

V šolskem letu 2003/2004 smo pričeli z uvajanjem devetletne osnovne 
šole v prvem in sedmem razredu.

OD GRADNJE NOVE ŠOLE DO OBNOVE IN DOGRADITVE (1954-2008)

MEJNIKI ŠOLSTVA NA DOBRNI


