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Nakup
majic, predpasnikov, 
prtov … s tiskom Ugodnosti s kartico 

Turističnega društva Dobrna

Sekcije Turističnega društva Dobrna

Ocenjevanje 
urejenosti hiš, kmetij in javnih površin

TurisTiČno drušTvo nudi svojim Članom 
možnosT nakupa:

majica s tiskom (tisk za člane tD uredi društvo),
črna ali zelena, 150 g 4,20 €

majica, zelena, Dekliška, 
z motivom parka in znakom Dobra Dobrna 5,20 €

preDpasnik, moški, z žepom in s tiskom – 
Dobra Dobrna oz. po dogovoru; zelen, rjav 9,80 €

preDpasnik, ženski, s čipko in s tiskom – 
Dobra Dobrna oz. po dogovoru 12,50 €

športna čepica s tiskom Dobra Dobrna 2,80 €

prt (180 x 240), bež, s tiskom Dobra Dobrna 16,00 €

ljuDske pevke Dobrna (vodja marta javornik)

ocenjevanje in urejanje okolice (vodja anton mogu)

zDravo in aktivno (vodja marjeta balant)

ljuDski in verski običaji ter kulturna DeDiščina
(vodja Darko voršnik)

kulinarika (vodja boštjan rožanc)

aktiv kmečkih žena (koordinatorke: štefka oberstar,
marjana Dobovičnik, marjana potočnik)

kreativne Delavnice (vodja skupine za suho cvetje tatjana pinter)

vinograDniki (vodja roman ramšak)

mlaDi in turizem (mentorica sonja špegel)

na spletni strani Turistične zveze slovenije se lahko, za vsako regijo 
posebej, seznanite z ugodnostmi, ki jih imate kot član Turističnega 
društva dobrna (v okviru tzs slovenije).

predsednica društva: marija Deu vrečer
e-pošta: deu.marija@gmail.com, tel.: 041 76 96 84

e-pošta: turisticna.dobrna@gmail.com, Facebook: turistična Dobrna
vse informacije vam poskušamo posredovati preko pisnih obvestil, plakatov; 
preko zavoda za turizem šport in kulturo ali z e-pošto.

Popusti za člane v Termah dobrna

20 % na penzionska kosila, ob nedeljah
              (samopostrežni bife od 12. do 14. ure)

10 % na naročila tort (nad 100 €)

30 % na redne cene kopanja v bazenu hotela vita
              in zdraviliškem domu, od ponedeljka do četrtka

50 % na redno ceno 3-urnega kopanja v bazenu hotela vita, 
              od ponedeljka do četrtka od 11. do 14. ure

50 % na redno ceno 3-urnega kopanja v bazenu hotela vita, 
              ob nedeljah od 7. do 11. ure

30 % na termalne kopeli v zdraviliškem domu

10 % na celodnevni in 3-urni vstop v Deželo savn

10 % na redne cene storitev medicinskega centra, ter 
 5 % na redne cene programov mc, razen specialističnih pregledov

10 % na redne cene storitev in programov hiše na travniku ter 
10 % na storitve salona za nego las

v letu 2014 smo delno spremenili pravilnik o ocenjevanju urejenosti 
hiš, kmetij in javnih površin. komisija za ocenjevanje bo začela z 
delom 1. 5. 2014 in zaključila 30. 10. 2014.



maj
4. 5. od 8. do 12. ure, center dobrne – 
CvETliČni sEjEm, sEjEm Cok in pok, 
ČEmaž v kulinariki*
* Degustacija jedi, narejenih s čemažem.

18. 5. ob 8. uri – poHod dobrna–velika raven

zbor pred občinsko stavbo. pripravljamo srečanje članov tD 
Dobrna, tD nova cerkev in tD vitanje.
kmečke stojnice in okrepčila …

junij
24. 6. ob 20. uri – polETni vEČEr v parku 
ali krEsovanjE

petje, ljudska glasba, folklorni nastop, nastop skupine Fantje 
iz Dobrne, venček zelenih melodij in venček valovi Dalmacije, 
ki ga bodo zapeli tudi pevci iz vitanja.
obudili bomo srečanje slikarjev EX-TEmporE doBrna – 
razstava na prostem.
predstavitev aktiva kmečkih žena Dobrna.

julij
20. 7. ob 9. uri – druGa anina nEdElja

s kmečkimi igrami mladih ter z zaključkom na piknik prostoru 
pri marovšku na brdcah. 

pohod se začne ob 9. uri izpred novega tic Dobrna, z godbo na 
pihala. pot nas bo vodila mimo cerkve sv. miklavža, skozi zavrh 
do anine hiše, kjer nas čakajo stojnice za okrepčilo in dobro voljo. 
voden večerni pohod do Dobrne po gozdni učni poti. 
ob 20. uri pa večerni koncert v jami bierkeller.

september
7. 9. – mlinarska nEdElja

turistično društvo Dobrna se aktivno vključuje s 
čišcenjem okolice mlinov ter z izdelavo zanimivih dekoracij. 
priprava kmečke stojnice in stojnice ljudskih pevk Dobrna, 
ki bodo ob stojnici tudi prepevale.

avgust
TurisTiČnE iGrE v viTanju

tD bo z ljudskimi pevkami Dobrna sodelovalo na tradicionalnih 
Turističnih igrah v Vitanju.

Zadnja nedelja v avgustu – Grajska nEdElja 
na Gradu lEmBErG

sodelujejo ljudske pevke Dobrna in aktiv kmečkih žena Dobrna.

30. 8. – (izlet Td dobrna) Tu smo mi doma

pot: solčava, pavličevo sedlo, železna kapla, klopinjsko jezero, 
(slovenska) koroška. povratek preko topolšice in šoštanja.
cena izleta je 33 €.

oktober
10. 10., kulTurni dom doBrna – juBilEjni
konCErT ljudskiH pEvk doBrna Z GosTi

na temo skozi prehojeno pot. predstavitev knjižice, pesmarice 
in pohodne poti s skupnim naslovom Od pevke do pevke.

november
9. 11. ali 15. 11., TErmE doBrna – 
marTinovanjE

sodelovanje tD z vinogradniki Dobrne in župniščem Dobrna. 
krst vina in degustacija mladih vin.

22. 11., 28. 11. – advEnTni vEnČki in
praZniČni dodaTki Za dom

(ustvarjalna delavnica)

30. 11. – advEnTni vEnEC doBrnE Z
advEnTnim sEjmom

sodelujejo oš Dobrna, vrtec Dobrna, cuDv Dobrna,
aktiv kmečkih žena, ljudske pevke Dobrna …

BožiČna vas Za oTrokE

Prireditve
& zanimivosti 

tD si pridržuje pravico do spremembe vsebine prireditev in/ali terminov, glede na 
finančne zmožnosti ter vremenske in druge okoliščine. o morebitnih spremembah 
vas bomo obveščali na krajevno  običajen način (plakati, letaki, splet …).


