
MEJNIKI ŠOLSTVA NA DOBRNI

Temeljni kamen za prenovo in dograditev 
OŠ Dobrna je bil položen 16. septembra 
2008.
Po položitvi temeljnega kamna je šola hitro 
dobivala novo podobo. Pouk je celo šolsko 
leto spremljalo brnenje strojev, predvsem 
pa veliko pričakovanje. Že pred zaključkom 
šolskega leta smo morali šolo izprazniti. 
Največje veselje so pokazali ravno učenci, 
ki so z vso zagnanostjo pomagali pri selitvi. 
V tem času smo uporabljali prostore 
zdravstvene postaje in gasilskega doma, 
pouk pa je potekal v večini na prostem, pri 
tem nam je služilo tudi vreme.

 
Tememlji kamen so položili ravnateljica OŠ Dobrna, 

ga. Darinka Stagoj, župan Občine Dobrna, 
g. Martin Brecl, in Emanuel Čerček, 

predstavnik ministrstva za šolstvo in šport.
Vir: Arhiv Občine Dobrne in Gregor Katič.

7. septembra 2009 smo pričeli z izvajanjem 
pouka v prenovljenih prostorih. Učence 
smo v prenovljeno šolo pospremili vsi 
učitelji, župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl, in vodja projekta, Bojan Pajek, iz 
podjetja CM Celje d.d. Učenci so se najbolj 
razveselili novih garderobnih omaric in 
živih barv, v katere so bile prepleskane 
učilnice ter celotna zunanja podoba šole.
2. novembra 2009 smo pričeli uporabljati 
prizidek, ki združuje šolske prostore, 
prostore za kulturne dejavnosti in krajevno 
knjižnico. Slovesne otvoritve, ki je bila 
13. maja 2010, se je udeležil tudi minister 
za šolstvo, dr. Igor Lukšič. S prenovo in 
dograditvijo je šola dobila boljše pogoje 

za delo. Ustvarjalnost učenci razvijajo v 
prenovljenih specializiranih učilnicah, 
uporabljajo IKT tehnologijo v novi 
multimedijski učilnici in radi zahajajo v novo 
ter prijetno šolsko knjižnico. Z novo šolsko 
kuhinjo in jedilnico je izboljšana kultura 
prehranjevanja, novi upravni prostori in 
zbornica pa nudijo dovolj prostora za delo 
kolektiva.

Nove prostore so slovesno otvorili ga. Darinka Stagoj, 
ravnateljica OŠ Dobrna, g. Martin Brecl, župan 

Občine Dobrna, dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo, 
in mag. Branko Goropevšek, direktor Osrednje 

knjižnice Celje.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna in Blaž Sluga. 

Utrinek iz kulturnega programa. 
Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

Šolsko leto 2010/11 je za šolo jubilejno 
leto. Praznujemo 180 let izvajanja pouka 
na Dobrni, 150 let prvega šolskega poslopja 
in 50 let izvajanja pouka v sedanji zgradbi. 
V jubilejnem letu obiskuje našo šolo 199 
učencev. Šolski okoliš zajema zaselke 

Dobrna, Vinska Gorica, Vrba, Klanc, 
Lokovina, Loka, Zavrh, Pristava, Parož, 
Strmec nad Dobrno, Brdce in Rupe. Imamo 
10 oddelkov od 1. do 9. razreda. 
Pouk poteka po predmetniku za devetletko, 
ki je v celoti zajel vse učence v šolskem letu 
2008/2009. V pouk uvajamo sodobne oblike 
poučevanja z uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije v vsakem 
razredu, uporabo interaktivnih tabel, 
e-gradiv.

 
Sodobna multimedijska učilnica.

Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

 
Nova knjižnica v prizidku. 

Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 
V okviru obveznega programa izvajamo 
dneve dejavnosti s področja kulture, 
športa, naravoslovja in tehnike. Učitelji 
načrtujemo vsebine, ki so bogate, aktualne 
in omogočajo učencem pridobivati širša 
znanja. Mnogokrat k sodelovanju povabimo 
tudi zunanje sodelavce, starše, krajane 
in strokovnjake s posameznih področij. 
Dejavnosti izvajamo tudi izven šole in v 
različnih krajih po Sloveniji.

 
Ogled botaničnega in tropskega vrta v Ljubljani.

Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

Ustvarjalne delavnice s starši.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

OŠ Dobrna ima bogato ponudbo šol v 
naravi, z dolgoletno tradicijo. Učenci v 
šolah v naravi odkrivajo lepote Slovenije v 
slovenskih Alpah, na smučiščih na Kopah, 
na taboru v Fiesi, v Posočju, na Dolenjskem, 
tretješolci pa doživijo morje v tujini, v Baški.
Preko njih pridobivajo bogato izkustveno 
znanje, hkrati v novem okolju spoznajo 
sošolce in učitelje malce drugače, kar še 
okrepi ali izboljša medsebojne  odnose.

Poletna šola v naravi v Baški, 2004. 
Vir: Terezija Audič in Arhiv OŠ Dobrna. 

Zimska šola v naravi na Kopah, 2010. 
Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

Na šoli izvajamo različne projekte, katerih 
vsebine se smiselno vključujejo v redni 
predmetnik, kakor tudi v dneve dejavnosti. 
Vključujemo se v državne in  mednarodne 
projekte. Naši učenci tekmujejo v znanju 
na različnih področjih. 
Na šoli izvajamo 30 različnih interesnih 
dejavnosti, ki so pomemben del 
vseživljenjskega učenja. Med interesnimi 
dejavnostmi se ohranja z otroškim in 
mladinskim zborom  tradicija zborovskega 
petja. Učenci izražajo svoje sposobnosti v 
folklorni skupini, recitatorskem krožku, 
likovnem krožku, krožkih s področja 
računalništva, novinarstva, tehnike in 
športa. Tretje leto izhaja na šoli informativno 
glasilo učencev OŠ Dobrna, Mavrični 
Brenkač.

Učenci folklornega krožka so sodelovali 
v projektu e-Twinning.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

Sodelovanje na državnem projektu 
Turizmu pomaga lastna glava.

Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

Projekt Evropska vas 
– izdelovanje »gregorčkov«, 2011. 

Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 
Preko 30 različnih interesnih dejavnosti, ki 
so pomemben del vseživljenjskega učenja, 
še dodatno bogati naše učence. Učenci se 
s tem usposabljajo za koristno in zdravo 
preživljanje prostega časa v sedanjosti in 
za prihodnost. 

Mladinski pevski zbor, 2009.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

Otroški pevski zbor, 2010.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna in Blaž Sluga. 

Našo šolo imamo radi lepo in urejeno, 
vedno jo krasijo likovni izdelki naših 
učencev. Ustvarjalnost naših učencev je 
vidna tudi izven šole, za kar poskrbijo 
učiteljice likovne vzgoje. Tradicionalno 
učenci razstavljajo svoj dela v avli Splošne 
bolnišnice Celje, ZP Dobrna, Hotelu Vita 
Dobrna, Transfuziološkem oddelku SB 
Celje. Ob jubileju šole je v marcu 2011 
slikarka Suzana Švent poslikala avlo šole z 
naslovom Ni nemogočih sanj!.

Likovna razstava v bolnišnični polikliniki.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

Na šoli organiziramo številne prireditve. 
Predvsem pa se čuti, da šola živi s krajem, saj 
sodelujemo z občino in različnimi društvi 
v kraju ter smo tudi sami organizatorji 
prireditev v njem. Prizidek, ki združuje 
šolo, različna društva in krajevno knjižnico, 
nam sedaj nudi možnost še tesnejšega 
sodelovanja. 
Šolski sklad, ustanovljen leta 2009, z 
različnimi akcijami pridobiva dodatna 

finančna sredstva za dejavnosti v šoli in vrtcu 
ter za pomoč otrokom v stiski. V novembru 
2010 je izpeljal odmeven dobrodelni 
koncert »Podarimo srce otrokom«. 

 
Koncert šolskega sklada »Podarimo srce otrokom«.

Vir: Arhiv OŠ Dobrna in Blaž Sluga.
Na šoli poskrbimo tudi za zabavo in 
sprostitev. Skupaj s Skupnostjo učencev 
priredimo vsako leto novoletni ples, 
zabavamo se v pustnih maskah, EKO 
patrulje čistijo okolico vsak teden, zelo 
uspešni smo v zbiralnih akcijah papirja, o 
delu in življenju na šoli pripravljamo oddaje 
šolskega radia.

Pokop pusta, 2009.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna. 

V okviru šole deluje tudi Vrtec Dobrna, ki 
ima 4 oddelke. Dneve v vrtcu popestrimo 
z različnimi dejavnostmi, projekti, 
dodatnimi programi v popoldanskem 
času, s sodelovanjem na prireditvah in 
na likovnih natečajih, razstavah, akcijah, 
izletih … Zagotovo pa bo delo v vrtcu ostalo 
pestro tudi, ko bo dokončan nov vrtec, 
ki ga veselo pričakujemo skupaj z našimi 
najmlajšimi. 

1. skupina: Odpiranje daril Dedka Mraza.
Vir: Arhiv Vrtec Dobrna. 

 
2. skupina: Zabava z baloni ob praznovanju 

rojstnega dne. 
Vir: Arhiv Vrtec Dobrna. 

 3. skupina: Pustni čas. 
Vir: Arhiv Vrtec Dobrna. 

4. skupina: Spoznavamo Sudan – domovino 
prijatelja Tarika Abbasa, 2011. 

Vir: Arhiv Vrtec Dobrna. 

UTRIP ŽIVLJENJA IN DELA V PRENOVLJENI ŠOLI


