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1.UVOD 
 
V samostojni nalogi bom pisala o kraju Dobje in njegovih značilnostih. Pisala bom o 
značilnostih mojega kraja: kmetijstvo, znamenitosti, razvoj , bljižno okolico, o vodah in 
nekaterih slapovih pa tudi o prihodnosti Dobja. V prihodnje se bo občina razvijala v smeri 
zaposlenosti, rastlinskih čistilnih naprav, šolanje otrok in omogočila prijeten ter igriv 
varovalni dan seveda v vrtcu Dobje, ki ga bodo prenovili in mu dodali štiri igralnice in s tem 
omogočili tudi štiri nove zaposlitve v Dobju. Predstavila vam bom tudi Kozjansko domačijo, 
Turško lipo, nekaj slapov npr Bohorski slapovi, saj v naši občini pijemo Bohorsko vodo, 
nekaj malega tudi o kolesarskih in peš poteh, pa tudi o planinski koči na Bohorju. Skozi to 
samostojno nalogo vas bom pospremljala ne samo po lepotah Kozjanskega temveč tudi po 
mladi občini Dobje ki obstaja od leta 1999 vendar ima pestro zgodovino tudi do par stoletij 
nazaj.  
 
 
 

Avtorica raziskovalne naloge: Helena Žganjar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Splošni podatki občine Dobje: 
 
Občina deluje od leta 1999 kot samostojna in je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji. 
Površina občine znaša 17 kvadratnih km. , ima 13 naselij in 1055 prebivalcev. Večina 
prebivalstva se zraven redne službe ukvarja s kmetijstvom. V občini je 29 nezaposlenih in 4 
invalidi, katerim občina plačuje pomoč na domu. Na občini so 4 zaposleni in 2 javna delavca, 
ki skrbita za čistost in oskrbo občanov z vodo. Imamo tudi zelo uspešno gasilsko društvo, 
katerega prostovoljci zelo radi pomagajo ljudem.  
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2.1Vasi ki jih zavzema občina so: 
 
Brezje pri Dobjem 
Dobje pri Planini 
Gorica pri Dobjem 
Jezerce pri Dobjem 
Lažiše 
Presečno 
Ravno 
Slatina pri Dobju 
Suho 
Škarnice 
Večje Brdo 
Završe pri Dobju 
Katasterske občine pa so: 
Brezje 
Suho 
Lažiše 
Presečno 
 

3.Geografski položaj občine Dobje 

3.1Relief: 
 
Večina območja občine Dobje leži v pretežno hriboviti pokrajini (predalpski svet). Na 
prosojnih legah in ostalih dolinah so pogoji za kmetijsko pridelavo boljši, medtem ko na S in 
SV legah prevladujejo mešani gozdovi. 
 

3.2.1Prometni položaj: 
 
Čez občino potekata dve pomembnejši smernici: 

 Rimske Toplice – Jurklošter – Dobje – Kozje 
 Šentjur – Dobje – Sevnica 

 
 

3.3.1Lega občine: 
 
Občina Dobje leži v hriboviti pokrajini, ki spada v predalpski svet in sega v osrčje Kozjanske 
pokrajine. Na S, V in J meji z občino Šentjur, na Z pa z občino Laško. Na J strani se 
razprostira masiv Bohorja, na Z pa Lisca s pogorjem Valuške gore. 
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Slika 1 Dobje 

 
 
 

4.Grb, zastava in občinski praznik 
 

4.1Grb občine Dobje 
Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike. Iz konice dna zelenega 
ščita, raste črno hrastovo stebelce z navzgor rastočim rdečim želodom, tako da ta dosega vrh 
dna. Na njem sedi srebrno pojoč slavček v sredino ščita, objet v dva zlata, izpod želoda v 
desno in levo rastoča hrastova lista. V glavi ščita lebdi goreče sonce s 13 žarki. 
 
Zelena podlaga simbolizira čisto naravo, ki jo dopolnjuje še ptica pevka, ki ponazarja dobro 
voljo prebivalcev. Hrastovi listi in želod predstavljajo hrast oz.dob, po katerem je dobje 
dobilo svoje ime. 13 sončnih žarkov pa ponazarja 13 vaških skupnosti. 
 

 
Slika 2 grb občine Dobje 

 

4.2.1Zastava občine Dobje: 
Zeleno-bela zastava je krojena v razmerju višine proti dolžini 1/2.5. zastava je zelena z dvema 
vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino 
zastave, drugo belo polje pa pokriva peto šestino. V sredini srednjega zelenega kvadratnega 
polja je celotni simbol grba. Grb in zastavo je občina prejela 19.6.2000. 
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Slika 3 zastava občine Dobje 

 
 

5.Kaj si lahko ogledamo v Dobju: 

5.1Kozjanska domačija: 
 
Je značilna lesena stavba zahodnega dela Kozjanskega, ena redkih v celoti obnovljenih 
tipičnih kozjanskih hiš. Iz predprostora je prehod v dnevno-bivalni prostor in črno kuhinjo. Na 
južni strani je manjša klet, na severni pa se je nekoč nadaljeval kozolec, ki so ga kasneje 
spremenili v manjšo sobo, ob hiši je stal hlev. 
 

                          
Slika 4 kozjanska domačija 

        
 

 

5.2.1Cerkev Marije Škapulirske: 
 
V Dobju (kraj je po jezikoslovni razlagi dobil ime po dobu, vrsti hrasta, s katerim je bila 
včasih poraščena planota na vrhu hriba) so prebivalci v 16.st. sredi tega hrastovega gozda 
zgradili oltarno kapelo s podobo sv.Barbare. cerkev so domačini zgradili v začetku 17st. v 
pisnih virih pa je bila prvič omenjena leta 1651, ko so prizidali zvonik. Sprva je bila 
podružnica Piljštanjske prafare in Župnije sv. Vida pri Planini. V župnijsko cerkev, posvečeno 
Karamelski Materi Božji, je bila povzdignjena leta 1785. Leta 1827 so dvignili in obokali 
cerkveno ladjo ter povišali zvonik. V njej se nahaja bogata zgodovinska vrednost, in sicer 
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glavni oltar iz leta 1762, skupaj s stranskimi oltarji iz obdobja 1842-1846 in križevim potom 
iz leta 1894. cerkev je bila v zadnjih 20setih letih v celoti obnovljena. 
 

 
Slika 5 cerkev - kapela 

 
 

5.3.1Turška lipa:  
 
Po krajšem sprehodu skozi Dobje pridemo do znamenite turške lipe, kakor ji pravijo 
domačini. Okrog nje je poznanih veliko zgodb, najverjetnejša pa pove, da je bila posajena v 
času Turških vpadov in je dosegla častitljivo starost med 500 in 700 let. Nekoč so lipe rasle 
skoraj pred vsako kmečko hišo in zato predstavlja tudi simbol Slovenije. Lipa je še zdaj v 
bujni rasti in ne kaže svojih že mnogo let starih zubljev, ki so jo načenjali skozi stoletja. Če pa 
dobro prisluhnemo šelestenju njenih listov, bomo slišali mnogo žalostnih in veselih zgodb s 
katerimi so se soočali domačini.  
 

               
Slika 6 turška lipa 

      
 

 



Višja vrtnarska šola Celje 
Program Hortikultura 

 6

6.Kozjanska domačija ponos našega kraja Dobje: 
 
Hiša je značilni predstavnik zahodnega dela Kozjanskega. Že ob nastanku, okrog leta 1830, je 
bila dom malega kmeta in je vse do današnjih dni ohranila svojo prvotno prepoznavnost. 
Razporeditev prostorov je značilna za hiše s črno kuhinjo. Iz predprostora (LÜPA) preide v 
dnevno bivalni prostor (HIŠA) in v črno kuhinjo (KÜHJA). Na južni strani ima manjšo klet 
(KELDER), na severni strani pa se je sprva nadaljeval kozolec (KUOZUC). 
Od Mihe Juga sta jo kupila Neža in Martin Leskovšek ˝Šafarjeva˝. Kozolec sta nadomestila z 
manjšo sobo (ŠTIBLC), ob hiši pa zgradila lopo s hlevom (ŠTOALA). Nastala je tipična 
kozjanska domačija. 
V zadnjih letih jo je zob časa precej načel, vendar so jo zdajšnji lastniki s pomočjo 
turističnega društva Dobje in Ministrstvom za kulturo v celoti obnovili med letoma 1998 in 
2000.   
Kozjanska domačija pr Šafari je pomemben del v prepoznavanju bivalne kulture 19 in 20st. in 
gradbeniških prizadevanj na območju Kozjanskega in osrednje Slovenije. Oblikuje jo izjemna 
skladnost gradnje zidanega in lesenega dela ter vrsti detajlov, ki odsevajo visoko stopnjo 
znanja obdelave materjalov. Les nudi prijeten hlad, pozimi pa ohranja toploto. Slamnata 
streha varuje pred dežjem in snegom, kamen pa skrbi za trdnost. Mah je izolator med 
brunami, gašeno apno pa zaščita lesa. 
 
 

                 
Slika 7 osnovna šola 
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10.Kmetijstvo: 
 
 
V občini Dobje se ukvarjamo pretežno z kmetijstvom. Imamo tudi 5 ekoloških kmetij, katere 
se ukvarjajo predvsem z živinorejo. 
 
 To so: 
Salobir Jože 
Rabuza Jože 
Kovačič Rudi 
Cesar Jože 
Bezgovšek Branko 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Literatura: 
 
Slike in opisi so moje lastno delo 
 


