Turistični vodnik
Dobrodošli!

SLO

Dobrna

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje. Projekt sofinancira EU.
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje. Projekt “Turistični vodnik po
Dobrni“ je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem
Lokalne akcijske skupine “Od Pohorja do Bohorja“.
Za vsebino je odgovorna Občina Dobrna.

4

Uvod
Dobrna vam spremeni
pogled na svet z
neposrednim stikom
z naravo.

14

SPREHOD PO
DOBRNI IN OKOLICI

Kulturna
dediščina
Spomeniki, ki nas
seznanjajo z bogato
zgodovino kraja.

40

Kulinarična
doživetja
Najrazličnejše dobrote
in izdelki.

6

Pogled
v zgodovino
Že Kelti in Rimljani so
poznali zdravilno vodo
na Dobrni.

22

8

Terme Dobrna
Najstarejše delujoče
slovensko termalno
zdravilišče, vse od
leta 1403 dalje.

SPREHOD PO
DOBRNI IN OKOLICI

Naravna
dediščina
Dobrna je bila med prvimi
zdraviliškimi kraji, ki so
imeli svoj park.

42

Tradicionalne
prireditve
Številne prireditve
skozi vse leto.

26

Aktivno
preživljanje
prostega časa
Pohodniške poti
po Dobrni in okolici.

44

Turistični
kažipot
Kje spati, jesti in piti,
nakupovati, se sprostiti, ...

4

Dobrodošli
na dobrni!
Odkrijte skrite lepote naše
zelene in neokrnjene narave
ter okolico najstarejšega
slovenskega delujočega
zdravilišča.

UVOD
Dobrna - kraj, ki ga sanjam, kot ga je opisal Kajetan
baron Dienersberg, je dobila ime po hrastu vrste dob.
Je izjemna zaradi svoje lege v osrčju
zelenih gozdov, zaradi zdravilne vode in
zaradi ljudi, ki tod žive. Skoraj nemogoče
je opisati občutke sprehajalca, ki vstopi
v senco več stoletnih krošenj izjemnega
parka s kostanjevim drevoredom, ki je
pred dvema stoletjema povezal osrednjo
zdraviliško stavbo s krajem.
V Dobrni boste imeli na voljo številne
možnosti za ohranjanje zdravja in
spodbude za smelejše korake v življenje.
Tu ne boste našli največjega tobogana
v Sloveniji, boste pa hodili po stopinjah
slavnega Karla Maya, ki ga svet pozna
po njegovih dveh literarnih junakih,
Indijancu Winetouju in »bledoličniku« Old
Shaterhandu. Pisatelj je tu pred več kot
sto leti užival v topliški Dobrni in njeni
okolici, kjer si je nekaj časa krepil zdravje
tudi Ludvik Bonaparte, brat slavnega
cesarja Napoleona. In seveda še mnogi
drugi zanimivi ljudje.
Dobrna vam bo spremenila pogled na
svet v neposrednem stiku z naravo. S
sprehodi, kolesarjenjem ali kar tako s
potepanjem po bližnjih krajih vam odpira
nove svetove in nekatere že znane kotičke
slika z novega zornega kota, z novimi
doživetji. V poletnih mesecih, ko nas
pesti vročina, je na Dobrni prijetno sveže
in ko pozimi snežna belina odene hiše in
drevje, nastopi tako pomirjujoča tišina,

da jo lahko slišite. Postanete del pravljice,
ki je ni mogoče kupiti v še tako velikem
nakupovalnem centru in ne na spletu.
Dobrna s svojo ponudbo ne daje možnosti,
da bi po nepotrebnem lenarili, čeprav je
tudi lenarjenje potrebno in je sestavni del
kakovosti življenja. Sicer pa že dolgo vemo,
da nobeno pretiravanje ni dobro; ne pri
delu, za jedilno mizo in tudi z lenarjenjem
ne. Ta idilični košček sveta vas uravnava v
notranjem miru in ponuja uživanje prave
mere v gibanju in mirovanju.
Dobrna je učilnica za učinkovito dojemanje
skladnosti delovanja telesa in duha. Je
celostna podoba in enovit organizem, ki
vam bivanje dela prijetno; vzbudi vam
veselje pri plavanju v bazenu, napaja vas z
upanjem pri sodelovanju v terapijah, vrača
vam sproščenost in lahkotnost pri gibanju
na svežem zraku milega podnebja v kraju,
ki ne pozna megle, vrača vam veselje do
užitkov ob primerni hrani na krožniku in
pijači v kozarcu, navdušuje vas ob pogledu
na urejeno gredico ali obilje cvetja na
oknih. Kaj poganja ta čudežni stroj? Vtis
o lepem in urejenem kraju, prijazni ljudje,
zdravilna voda, svoboda gibanja – tudi
znotraj sebe, druženje s sosedi, zaupanja
vredno medicinsko osebje, prijazno
postrežena kavica, prijeten izlet na bližnjo
kmetijo, obisk muzejske zbirke, razigrani
ples v kavarni …
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POgled
v zgodovino
Že Kelti in Rimljani
so poznali zdravilno
vodo na Dobrni.

Pogled v zgodovino
Zgodovina kraja sega daleč v preteklost, saj lahko
trdimo, da so že Kelti in Rimljani poznali zdravilno
vodo na Dobrni.
Njihovo bivanje na tem prostoru potrjujejo nagrobniki in drugi ostanki antične
nekropole. Slovensko ime Dobrna se je
pojavilo že leta 1155 v listini, v kateri je
omenjeno, da kraj pripada krški cerkvi.
Nemško ime Neuhaus je sprva označevalo samo grad. Ta se prvič omenja
leta 1257. Nastal je le malo pred tem,
saj so raziskave pokazale, da ne vsebuje romanskih prvin, razvaline pa kažejo
gotske elemente zidave. Na Dobrni so
gospodarili dobrnski vitezi, ki so posest
leta 1346 zastavili krškemu stolnemu
kapitlju, v last ptujskih gospodov pa je
prešla leta 1438. Sicer pa so Dobrnčani
upravljali z gradom vse do leta 1613, ko
je posest prevzela rodovina Gačnik. Iz
tega časa se je v ljudskem izročilu ohranila pripoved o pretresljivem dogodku.
Graščak Viljem Dobrnski je leta 1478 v
hudi jezi pograbil svojega otroka in ga
zalučal v zid s tako silo, da ga je mahoma ubil. Ko se je ovedel, kaj je storil, se
je kot spokornik umaknil v celjski minoritski samostan.
Pod gradom se je začelo razvijati naselje, sprva z lesenimi hišami, z razvojem
zdravilišča pa so jih zamenjale zidane
stavbe, na primer kaplanija leta 1755 in
leta 1791 novo župnišče.

Dobrnske toplice so bile prvič omenjene leta 1403. Močno so posegle v usodo kraja in njegovega razvoja. Preden
se podamo na pot po Dobrni in njenih
naravnih in kulturnih znamenitosti, se
spoznajmo z zdraviliščem in njegovo
zgodbo.
Prva izpričana lastnika toplic nastopita
leta 1403, in sicer Andrej in Sigmund
Dobrnska. Leta 1608 je gosposka zaprosila deželni zbor za 600 fl. pomoči za
postavitev nove hiše, da bi lahko toplice uporabljali tudi gostje višjega stanu.
Leta 1613 je Dobrno kupil Hans Gačnik
in jo pozneje prodal bratu Matiji, z njim
pa se je za toplice začelo novo obdobje.
Leta 1624 je pozidal prvo zdraviliško
stavbo in v ta spomin v steni nad kopališkim bazenom dal vzidati marmorno
napisno ploščo, ki je še danes tam. Na
njej piše: »To kopališče je v čast dežele
zgradil podpisani plemeniti gospod, sicer bi ostalo še dalje zapuščeno. To se je
zgodilo leta 1624, ko je bil lastnik Dobrne
Matija Gačnik.«
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terme dobrna
Najstarejše delujoče
slovensko termalno
zdravilišče, vse od
leta 1403 dalje.

terme dobrna

Veliko smo o zdravilišču zvedeli iz zgodovine Dobrne. Med prvo svetovno vojno je
bil v toplicah vojaški lazaret, leta 1919 so
prišle pod upravo mariborske oblasti, nato
leta 1929 pod takrat ustanovljeno Dravsko
banovino. V času med obema vojnama so
topliške objekte popravljali in dozidavali.
Tudi med 2. svetovno vojno je bilo zdravilišče bolnišnica za ranjence. V času okupacije je bilo zdravilišče pod vojaško upravo, po vojni je bilo nekaj časa v rokah JLA,
nakar je spet prešlo v civilno last.
Področje Brdc in Strmca nad Dobrno je
znano iz NOB. V februarju leta 1944 se je
tu skozi v velikem snegu prebijala partizanska XIV. divizija. Spomin na to ohranjajo razna obeležja in spomenik padlim
v Brdcah nad Dobrno, kjer je pokopanih
39 borcev.
Po zadnji vojni se je zdraviliška dejavnost
v Dobrni silno razmahnila in postala množična. Če so tu leta 1870 prvič zabeležili
1000 gostov, jih je bilo sto let pozneje, leta
1970, že kar 8392. Zaradi nagle rasti zdravilišča so leta 1979 na zelenici med naseljem in zdraviliškim kompleksom zgradili
nov, modern hotel s termalnim plavalnim
bazenom, zdravstvenim centrom, restavracijami, kavarno in drugimi namenskimi
prostori. To je povzročilo nov razmah in
prihod še večjega števila gostov.

Terme Dobrna so najstarejše delujoče
slovensko termalno zdravilišče z več kot
600-letno tradicijo. Leta 1810 in 1811 se
je tu zdravil Louis Bonaparte, brat cesarja
Napoleona I., ki je dal v bazenu za gospode izravnati kamnita tla. »Verjemite, dragi
prijatelj, veliko sveta sem videl, toda tole
je kraj, o katerem sem sanjal«, je daljnega leta 1814 gospod Franc Ks. Kajetan pl.
Dienersberg vzneseno pisal svojemu prijatelju v Gradec. Med najpomembnejšimi
gosti na Dobrni sta bila v tem času nadvojvoda Rainer (1905) in nemški pisatelj
Karl May (1907).
Sloveča tradicija sega v 15. stoletje. Dobrna je od nekdaj bila znana zlasti kot
zdravilišče za ženske bolezni in odpravljanje neplodnosti. Danes je njen program
širši in učinkovit tudi na številnih drugih
področjih zdravljenja. Še vedno pa velja,
da je odmaknjena od industrije, mestnega hrupa in prometa ter ima čist zrak z
milim podnebjem, brez naglih klimatskih
sprememb, obenem pa izredno okolje
zdraviliškega parka in sosednjih gozdov.
Kvalitetna nega in oskrba, družabnost in
razvedrilo – vse to so dejavniki, ki že od
nekdaj privabljajo goste od vsepovsod.
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Zdravilišče, seveda. Brez njega ne bi bilo Dobrne na
zemljevidu sodobnih in privlačnih turističnih destinacij.
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Zdraviliški dom in termalni vrelec
Med sprehodom po Dobrni vzbudi pozornost
Zdraviliški dom. Na ploščadi pred njim je nekdaj
stala vila Tavčar, znana že v 16. stoletju. Dokler
ni bil zgrajen hotel Dobrna, danes hotel Vita, je
Zdraviliški dom dominiral v topliški veduti.
Zasnova stavbe je bila od nekdaj štiritraktna in je
taka ostala vse do danes. Izvira iz leta 1624. Vendar je leta 1815 grof Franc Ksaverij Dienersberg
podrl staro osrednjo zdraviliško stavbo in pozidal
novo enonadstropno devetosno stavbo. Pozneje
jo je dozidal v podaljšku obeh stranskih traktov,
kmalu po letu 1847 pa je novi lastnik zdravilišča, grof Hoyos, povišal stavbo za eno nadstropje, obenem pa je nad njenim vhodom uredil
kovan balkon, ki sloni na dveh stebrih. Na desni
strani je tudi prizidal novo prečno stavbo. Nova
enonadstropna stavba, ki izstopa iz stavbne črte
Zdraviliškega doma, pozneje zaradi razkošno dekorativno poslikane zdraviliške dvorane, urejene
v njeni notranjščini, sega v višino dveh etaž, tako
da je stavbni kompleks višinsko izenačen. Malo
zapleteno, kajne! Toda tudi to ima svoj čar. Stavbo so še večkrat spreminjali in predelovali; freske
so znova odkrili in restavrirali leta 1983.
V objektu se nahajajo še manjše dvorane, poimenovane po imenitnih gostih iz preteklosti, velika
zdraviliška dvorana pa je namenjena za seminarje,
konference, kulturne prireditve in poročna slavja.

V Zdraviliškem domu lahko še danes občudujete izvir termalne vode in termalni bazen, ki je v
svojem jedru še iz leta 1624, o čemer priča tudi
originalna Gačnikova napisna plošča.
Srce vsakega zdravilišča je termalni vrelec in tako
je tudi na Dobrni. Nahaja se v srednjem delu
Zdraviliškega doma. Površinsko je zajet v mnogokotni kamniti obod, ki ga pokrivajo prosojne
ploščice, stikajoče se zgoraj v odrezanem piramidnem vrhu. Skoznje lahko opazujemo rahlo
penečo se vodo, ki je brez barve, vonja in okusa.
Če jo vznemirimo, dobi mlečni videz. Ima stalno temperaturo 36°C in prihaja iz globine 1200
metrov, iz apneniških plasti na katerih so se v
poznejših geoloških dobah sesedale in oblikovale mlajše površinske tvorbe. Iz notranjosti privre
voda domnevno v petih žilah. Ena je močnejša,
štiri so šibkejše. Iz zbiralnega vrelca je voda napeljana neposredno v bazen in marmornate kabine.
Tik pod izlivom v bazen je na cevi zapornica, ki
omogoča, da se voda lahko spelje v 12 marmornatih kopalnih kadi. Nekoliko korakov pred izlivom v bazen je jašek, iz katerega s pomočjo črpalke priteka termalna voda za pitje. V zdraviliški
bazen se izteka voda še iz štirih vrelcev, srednjega
in treh manjših. Termalni zdraviliški vrelec ima izredne fizikalno kemijske lastnosti, zaradi katerih
ga lahko uporabljamo za zdravljenje mnogih obolenj. Termalno vodo v Dobrni, ki je ogljikovo kisla
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(3,4 % plinastega CO2), akratotermalna (35,4°C) z
blagim radioaktivnim delovanjem in vsebuje vrsto anorganskih snovi, uporabljamo za termalno
kopel (kabina, bazen), za smrečne in solne kopeli
(2 do 3 % NaCL), za močvirne kopeli ter za močvirne in fango obloge. Seveda pa je možno termalno vodo tudi piti in jo celo odnesti s seboj v
steklenici.

Vila Higiea
Zelo elegantna po svojem videzu že od daleč
vzbuja zanimanje, čeprav se močno razlikuje
od svoje prvotne podobe. Sprva se je imenovala
Vila Kottowitz, po zdraviliškem zdravniku in
ravnatelju dr. Gustavu Kottowitzu, ki jo je pozidal
na zemljišču, kupljenem od kmeta Gašperja
Jablanška okoli leta 1855. Zdravnik je znal tudi
dobro slovensko. V vili si je uredil domovanje, več
sob pa je nudil imenitnejšim gostom. Ko so leta
1859 zdravilišče prevzeli deželni stanovi, je bil za
novega zdravnika izbran dr. Schuler, Kotowitz pa
je odšel za zdravnika v Tobelbad in je vilo prodal.
Kupil jo je grof Gustav Egger, ki jo je leta 1876
prodal zdravilišču. Vila je pozidana na umetni
škarpi. Nekoč je učinkovala kot pravljični grad, o
čemer nam pričajo stare slike. Po drugi svetovni
vojni so jo zunaj in znotraj močno predelali, pri

čemer je izgubila svoje arhitekturne odlike. Po
vojni se je imenovala depandansa Beograd.
Danes je v njej urejenih več sob, poročna dvorana
in pod njo vinska klet.

Hotel Park
Je velika reprezentančna stavba, nekdaj imenovana Schweizerhof, Schweizerhaus ali Švicarija,
po 2. svetovni vojni pa je dobila ime depandansa
Zagreb. Na zunaj deluje zelo razgibano, zlasti slikoviti so elementi iz lesa in daje vtis, kakor da je
iz letovišč alpskega sveta.
Je zadnja velika stavba, ki so jo pozidali v zlati dobi zdraviliškega razcveta. Po naključju je
ohranjen stari lokacijski načrt, ki ga je v barvah
natisnila znana graška založniška hiša Leykam.
Priprave na gradnjo so se začele leta 1870. Leta
1872 je zrasla stavba, ki je zaradi značilnih arhitekturnih karakteristik dobila ime Švicarija. Uredili so tudi njeno parkovno ureditev, ki je ohranjena do danes. Je značilen primer, kako takšni
objekti potrebujejo ob sebi ustrezen park. Danes
so v hotelu Park urejene sobe predvsem za tiste,
ki radi aktivno preživljajo prosti čas.
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Stara kavarna
Nekdaj so ji rekli Milchmariandel. Tudi to stavbo je pozidal grof Hoyos, in sicer kmalu po letu
1847. Vanjo so hodili gostje pit sirotko (Molkensiederei), sveže mleko in kavo, dame pa predvsem
čokolado. Leta 1860 so dozidali zastekljen paviljon in na vzhodni strani lesen paviljon. V tej
kavarni se je veselo igralo in plesalo, saj je bila
temu tudi namenjena. Še kar nekaj let po drugi
svetovni vojni je opravljala svojo družabno funkcijo. Terme Dobrna danes uporabljajo prostor
kot holistični center.

Uprava, Gosposka hiša,
Vila Šenoa
To je nekdanja Novakova domačija, Novakovina,
po domače se je reklo Topličarjevo. Novakovi so
prišli verjetno iz okolice Nove Cerkve, med leti
1643 - 1750. V enonadstropni, na pol podkleteni
hiši so imeli v pritličju kmečko gostilno za kopališke goste, v nadstropju pa stanovanje in nekaj
sob za goste. Hišo je pozneje na dražbi kupil grof
Hoyos. ki jo je namenil gostom. Poskrbel je tudi
za hleve, saj so mnogi prihajali na Dobrno z lastnimi konji in kočijami. Toda leta 1858 je tudi
grof Hoyos prišel na boben in hišo so kupili deželni stanovi v Grazu. Temeljito so jo prenovili, jo
povišali za nadstropje in ji dodali mansarde. Tako
je dobila ime Gosposka hiša. Pozneje so podzidali teraso, da so pridobili pisarniške prostore.
Danes so v njej upravni prostori Term Dobrna.

Terme Dobrna danes …
Terme Dobrna so danes sodobno in dinamično
zdraviliško-turistično središče, ki nudi namestitev v hotelu Vita, vili Higiea in hotelu Park. Zdravilišče združuje tako naravne danosti kot sodobno medicinsko znanost, kar ga uvršča v sam vrh
slovenskega turizma.
V medicinskem centru so zdravstvene storitve
združene v različne programe, ki jih delijo na
preventivne, kurativne in sprostitvene.
Terme Dobrna so že stoletja znane in priznane po
zdravstvenih programih za ženske, s posluhom
zanje in njihove partnerje. Tradicionalne medicinske postopke so nadgradili z novimi znanji in
s sodobno tehnologijo ter v povezavi z naravnimi
danostmi našli nove možnosti zdravljenja.
V okviru teh si lajšajo težave vsi, ki imajo vnetne
revmatske bolezni, degenerativni izvensklepni
revmatizem, ki rabijo sanacijo stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem (gibalnem)
sistemu s funkcijsko prizadetostjo, nevrološke
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bolezni, urološka obolenja, poškodbe in bolezni
centralnega in perifernega živčnega sistema,
vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno mišičnimi boleznimi in seveda ginekološke
bolezni.
S pridobljenim ekskluzivnim znanjem so v Termah Dobrna odprli prvo ambulanto v Sloveniji
za preventivo in konzervativno zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah. Po najnovejših
metodah bodo pomagali uspešno lajšati in premagovati to težavo sodobnega časa.
Opravljajo tudi preventivne managerske preglede. Poleg številnih terapevtskih programov so
Terme Dobrna zelo privlačne tudi za vse tiste, ki
ne rabijo medicinskih terapevtskih programov,
temveč bi radi aktivno preživljali svoj prosti čas
v izjemnem naravnem okolju. Zato so zelo primerne tudi za družine. Poskrbljeno je za aktivno
preživljanje časa v bazenu, wellness centru, tu
je Dežela savn, masažno lepotni center Hiša na
travniku …

Vsak mesec se vrstijo zanimiva predavanja, plesni večeri, kulinarična doživetja. Terme so v svoji
dolgoletni tradiciji razvile dovršeno kulinariko,
še posebej pa svojo slaščičarno, ki navdušuje
goste z vrhunskimi sladicami. Tu vam pripravijo
nepozabno poročno slavje, poslovno kosilo, rojstnodnevno rajanje za otroke, v vinski kleti pod
vilo Higieo pa posebna doživetja iz zgodovine
vinske kulture na naših tleh.
Veliko ponuja naravno okolje. Zdraviliški park
v neposredni bližini nudi sproščujoč počitek ali
prijeten sprehod po lepo urejenih poteh med
cvetočimi gredicami in pod mogočnimi krošnjami dreves. V Termah Dobrna poskrbijo za
vašo animacijo, organizacijo izletov v okolico,
spoznali vas bodo s sprehajalnimi in pohodniškimi možnostmi, kolesarskimi stezami in planinarjenjem. Na vaš obisk čakajo izletniške in
turistične kmetije ter številni naravni in kulturni
spomeniki.
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SPREHOD PO
DOBRNI IN OKOLICI

KULTURNA
DEDIŠČINA
Spomeniki, ki nas
seznanjajo z bogato
zgodovino kraja.

SPREHOD PO DOBRNI IN OKOLICI

KULTURNA DEDIŠČINA

Ves čas, zlasti v zlati dobi razvoja zdraviliške Dobrne v 18. in 19. stoletju, sta si nenehno
podajala roko. Razvoj zdraviliške dejavnosti je bil vabljiv za vlagatelje v kraj, kjer so
gradili vile, bilo jih je tisti čas kar triindvajset, zato je turizem spodbujal nastajanje te
zanimive kulturne dediščine.
Sprehodimo se do njenih spomenikov, ki nas seznanjajo z bogato zgodovino kraja.
To so gradovi, fevdalni nosilci razvoja kraja, simboli politične in vojaške moči ter
gospodarskega življenja v kraju. Graščaki so bili lastniki gradov in vseh posestev, od
katerih so živeli. Na Dobrni je bilo njihovo življenje ves čas tesno povezano tudi z
zdravilno vodo, čeprav so v gospodarskem smislu sorazmerno pozno začeli razvijati
to dejavnost. Šele z nastopom Gačnikov od začetka 17. stoletja naprej se je za Dobrno
začelo obdobje razcveta.

Razvaline Kačjega gradu ali Kačnika
Razvaline gradu Kačnik ali Kačjega gradu
so še vedno dovolj impozantne, da jih
zlahka uzremo na hribu v Lokovini. V nas
vzbujajo številna ugibanja predvsem o
tem, kakšen je bil videti grad v času svoje
največje moči.
Stroka se opira na iskanje prvotne gospoščine na bližnjem gradu Ranšperk,
ki je izpričan leta 1208, a se že leta 1335
omenja kot »stara hiša«, kar pomeni, da
so v njegovi bližini medtem pozidali nov
grad. Tega prvič omenjajo leta 1275, že
1346. pa je Eberhard Dobrnski zastavil
svoj grad Dobrno krškemu stolnemu
kapitlju za 120 oglejskih funtov, pozneje

pa se znajde v posesti ptujskih gospodov. Leta 1613 so gospoščino prodali
Gačnikom. Leta 1666 je cesar Leopold I.
povzdignil takratnega lastnika Dobrne,
Janeza Matijo Gačnika, v plemiški stan
s predikatom von und zu Schlangenberg
auf Schlangenburg; od tod izvira slovenska skovanka za ime gradu – Kačji grad.
Leta 1769 je grajsko stavbo kupil Franc
Ksaverij Avguštin baron Dienersberški, a
jo je že čez tri leta moral ponoči, skupaj s
svojo družino in služabniki, zapustiti, ker
se je grad začel podirati. Dienersberški si
je čez dve leti postavil v dolini nov dvorec, ki je podedoval ime starega gradu.
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Bogata kulturna dediščina, zlasti arhitekturna, je na
Dobrni v dobršni meri nastajala prav zaradi turizma.

Ruševine vile Ružička
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Še en kulturni spomenik iz preteklosti Dobrne,
ki samo še v grobem nakazuje svojo imenitno
preteklost. Če se odpravimo le malo iz središča
kraja v smeri Hudičevega grabna, ga boste uzrli na desni strani ceste, skoraj povsem skritega
v zaraščenem okolju. Stavba je zrasla na mestu
nekdanje Grobelnikove kmetije, ki jo je sredi 19.
stoletja pozidal grof Aichelburg, pozneje pa jo
je kupil graditelj železniškega mostu v Zidanem
mostu, inženir Heider, po katerem se je dolgo
tudi imenovala. Šele leta 1913 je prišla v posest
iz Romunije priseljene židovske družine Ružička,
ki jo je posedovala do zadnje svetovne vojne. Ružička je bil znan numizmatik in ni naključje, da je
bilo v vili leta 1922 prvo zborovanje jugoslovanskih arheologov. V 2. svetovni vojni so mu Nemci
vse zaplenili, vila pa je ostala. Danes je v privatni
lasti in žal propada. 1

1

Dobrnica ali
graščina Gutenek v Zavrhu

Novi grad, Neuhaus v Lokovini
Postavil ga je leta 1774 Franc Ksaverij Avguštin
baron Dienersberški kot svoj novi dom. Za njim
so se lastniki pogosto menjavali, po 2. svetovni
vojni je bil v njem dolga leta Zavod Ivanke Uranjek za vojne sirote, nato Dom Mihe Pintarja za
mladino s posebnimi potrebami.
Prazna stavba je sedaj v državni lasti in brez namembnosti.

Nadaljujemo pot proti Hudičevemu grabnu, kjer
ob razcepu ceste za Klanc in Zavrh stoji graščina
Dobrnica, ki se je nekdaj imenovala Gutenek. Pozidali so jo verjetno v 17. stoletju. Imela je značaj
dvorca, ki mu je pripadala tudi manjša posest.
Njen prvi znani lastnik je bil leta 1650 Ehrenreich
pl. Hohenwart. Sledili so mu Leopold Raumschü
s Šeneka in drugi. Leta 1822 jo je kupil tedanji
lastnik dobrnske gospoščine in toplic, Kajetan
baron pl. Dienersberg. Leta 1851 jo je prevzel
Franc Anton grof pl. Kolovrat - Liebsteinsky in jo
preuredil v pivovarno, eno najstarejših v Sloveniji. Pozneje so se v Dobrnici še večkrat menjali
gospodarji, med obema vojnama pa je bilo tu
zdravilišče. Zanimiva je njena fasada z dekorativnimi blendami v ometu, ki oblikovno izvirajo
iz arhitekturnega snovanja zgodnjega baroka. V
obnovljeni dvonadstropni stavbi so zdaj stanovanja, ob njej pa ostanki nekdanjega parka.
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Črna kuhinja pri Šumej
Domačija Šumej v Brdcah nad Dobrno je ena
redkih manjših kmetij na področju občine, ki
je do današnjih dni ohranila del stavbne in kulturne dediščine naših prednikov. Najstarejši del
domačije je črna kuhinja, kar dokazuje okence v
dimnem delu črne kuhinje in detajli lesenih tečajev na vhodnih vratih. Ko vstopimo v hišo, se zdi,
kot bi se čas že davno ustavil; v njej podoživimo
način bivanja izpred tristo let. Nekdaj je bila koča
s črno kuhinjo edini bivalni del domačije, osrednji del pa so bili ognjišče s pečjo, hiša in štiblc.
Ob vstopu v hišo najprej začutimo vonj po dimu,
ki se vali po prostoru; tla, po katerih stopamo, so
lesena. Ko se oči nekoliko privadijo na mrak in
dim, stopimo v skromno kuhinjo, najpomembnejši prostor v koči. Toplo ognjišče, železno in
glinasto posodje, kavni nadomestki na polici ob
robu ognjišča, sklede, lonci z različnimi potrebščinami in začimbami, slamnati pehar za suho
sadje so značilnosti te kuhinje. Stene in strop se
svetijo od saj, ki so se stoletja nalagale in sestavljale oglene kapnike – saje. Pajek si je v kotu
spredel mrežo, ki je zaradi dima pooglenela.
Soba, imenovana hiša, v kateri so nekdaj delali, spali, jedli, pili, jokali, se veselili in žalovali, je
opremljena s staro klopjo in mizo; na stenah visijo slike z nabožnimi motivi, njihovi okvirji pa
pričajo, kako zelo stare so. Vonjave, stare posode,
okna, omare in stara lončena peč, v kateri se še
vedno da zakuriti, nam pričajo o načinu bivanja
in skromnosti življenja nekdanjih kočarjev.

Dolina mlinov
Mlinarstvo je zelo stara in predvsem družinska
obrt. V večini primerov so se mlinarji poleg svojega dela ukvarjali še s poljedelstvom. Mlini so
nastali povsod tam, kjer so to dopuščale naravne
razmere, moč in količina vode, padavine in površje. V Dobrni so si poleg mlinov ob nižinskih
potokih postavljali na više ležečih samotnih
kmetijah manjše zasebne mline. To je narekovala potreba po bližini tega gospodarskega objekta.
Življenje po vojni se je ustavilo v marsikaterem
mlinu. Ob potokih so mlini v glavnem utihnili
ali pa so lastniki prenesli mlinske kamne domov
in usposobili mlin na električno energijo. Stari
vodni mlini na kamne so postali del naše preteklosti. Ruševine nam govorijo o propadu izredne
dediščine gospodarske dejavnosti, obrti in tudi
družbenih odnosov.
Na našem področju je delovalo 29 mlinov, če prištejemo vse tiste, ki so mleli za ljudi iz Dobrne.
Dolina mlinov se nahaja pod hribom Temnjak,
kjer ob vznožju hriba priteče potok, ki je bil včasih poln vode in je v tej dolini poganjal kar 7
mlinov, ki so mleli za domače potrebe ali pa za
dodatni zaslužek.

2
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Zgornji Vovkov mlin
Najbolj ohranjen je zgornji Vovkov mlin, ki šteje
več kot 450 let. Našli ga boste severno od stanovanjske stavbe Lokovina 36, po domače pri
Vovkovih. Stoji na desnem bregu potoka Temnjaški vrelec. V preteklosti je mlel žito za potrebe
Kačjega gradu. Mlin so obnovili, septembra 2007
je začel ponovno delovati. Je večinoma lesen in
ima še ohranjene stope, ki so prava redkost pri
nas, saj je poleg teh samo še en tak primerek v
Sloveniji. Lastniki mlina vam po predhodnem dogovoru pokažejo tudi njegovo notranjost. Pri njih
lahko pridobite tudi planinski žig.

Galerija Kapelica
V neposredni bližini hotela vila Higiea se nahaja
kapelica, ki jo je Jože Polenek preuredil v galerijo
starih nabožnih slik, mašnih oblačil in pripomočkov. Objekta sta pravzaprav dva in delujeta zelo
slikovito. Zbirka je v večji kapeli, manjša ob njej
je zaprta.

Hiša kulturne dediščine –
zbirka Polenek
Nahaja se približno 10 minut hoje izpred hotela
Vita. V nekdanjem gospodarskem poslopju Term
Dobrna - topliškem kozolcu je urejena pestra zbirka predmetov, ob katerih se nam pred očmi odvijejo prizori iz življenja in dela naših prednikov.
Razstavljena so orodja domačih obrti, kot so čevljarstvo, krojaštvo, mlinarstvo, krovstvo, žganjekuha, kovaštvo, čebelarstvo in drugo. Za nekaj
trenutkov se lahko preselimo v meščansko kuhinjo, črno kuhinjo, kmečko »hišo« z nabožnimi
slikami, domačo kmečko izbo ali »štiblc«. Zbirka
je izjemno bogata, zato priporočamo, da si vzamete čas zanjo. 2

Hiša na trati ali pošta
Stavbo so pozidali leta 1850 na mestu nekdanjih
Novakovih gospodarskih poslopij. Hiša, ki jo vidimo danes, je povsem na novo zgrajena na mestu
stare, ki so jo porušili. Levi del stavbe v pritličju
je bil namenjen pošti, v desnem je bila obokana
klet. V nadstropju so bile sobe za goste s priročno
kuhinjo. Tu je bil nastanjen tudi stalni orožnik. Še
danes kaže značilnosti ene najlepših poznoklasicističnih zgradb Dobrne.

Vila Zora

CERKVE

Vila Zora, ki se nahaja v gozdu nad upravo Term Dobrna, spominja na Švicarijo.
Njena velikost in namembnost sta bili
drugačni; bila je last nemških Bogatajev.
Njena notranjost in zunanjost sta okrašeni z lesenimi ornamenti. V njej je danes
nekaj stanovanj, pred hišo pa je še danes
ohranjen vodnjak.

Župnijska cerkev Marijinega
vnebovzetja

Vila Huba
To je slikovita hišica na griču tik nad Zdraviliškim domom. Tu je bila stara Zidarjeva domačija, ki jo je po letu 1847 odkupil
grof Hoyos, čeprav je bil že močno zadolžen. Pridružil jo je zdraviliški posesti. Gre
za tipičen tloris stare kmečke hiše, ki so
jo priredili za potrebe zdraviliških gostov,
odlikuje pa jo svojevrstna arhitektura. Danes so v njej stanovanja.

Je osrednji sakralni objekt v centru Dobrne. Vidna je z
vseh smeri, saj dominira nad krajem na majhni vzpetini.
V baročnem stilu, ki se je na podeželju ohranil tudi v prvi
polovici 19. stoletja, je bila leta 1844 na ruševinah stare
pozidana sedanja cerkev.
Naš blaženi Anton Martin Slomšek je bil 5. julija 1846 v
Salzburgu posvečen za škofa lavantinske škofije. Kot prvo
cerkev je 30. avgusta istega leta posvetil na novo zgrajeno cerkev Marijinega vnebovzetja v Dobrni. Cerkveni
obok prekrivajo freske Tomaža Fantonija, ki je pogost
avtor v naših cerkvah in predstavlja furlansko skupino
slikarjev, ki je delala na širšem območju slovenske Štajerske. Prav njegovo delo v tej cerkvi v Dobrni je njegovo
prvo delo pri nas. V stavbi so ohranjeni trije marmorni
nagrobniki, med njimi tudi nagrobnika Matija in Margarete Gačnik, iz rodu dobrnske gospode, ki sta za Dobrno
še danes simbol nekdanjega razcveta in veljave. Pozlačena plastika Marijinega vnebovzetja v niši za velikim oltarjem, prenesena iz stare cerkve, je iz leta 1740.
Kapelo sv. Jožefa je prizidal k stari cerkvi vikar Gašpar
Rodič leta 1663, pomagal mu je lastnik Kačjeka, Matija
Gačnik, ki si je dal v tej kapeli leta 1676 narediti družinsko grobnico. Ko so podrli staro cerkev, so podrli tudi
kapelo, a so jo istega leta na novo pozidali. V zvoniku
so bili trije veliki zvonovi, dva so med vojno odpeljali,
ostal je samo manjši iz leta 1924. V 90 letih prejšnjega
stoletja so župljani nabavili še večjega in ga poimenovali
Slomškov zvon.
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Župnijska cerkev Sv. Jošta
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Podružnična cerkev Sv.
Miklavža v Vrbi
Nedaleč od središča Dobrne je na vzpetini podružnična cerkev Sv. Miklavža v Vrbi in slikovito
dopolnjuje krajevno veduto. Njen izvor je poznogotski, v virih je prvič omenjena leta 1567, strokovnjaki pa so jo ocenili kot starejšo in jo postavljajo v sam začetek 16. stoletja.
Cerkvica je preživela turške vpade in protestantizem. Že zunaj nas preseneti nagrobni relief Avreliju Viktorju, rimskemu vojščaku druge italske legije iz tretjega stoletja, ki je vzidan v južno steno
cerkve. Prav tako so zanimivi kamniti renesančni
kip Sv. Miklavža iz 16. stoletja v niši na zvoniku,
razgibani veliki oltar v prezbiteriju iz prve polovice 18. stoletja ter oltar sv. Frančiška Ksaverija
iz leta 1770 v kapeli, poslikani s freskami iz svetnikovega življenja, ki ga je najbolj zaznamovalo
bivanje na Kitajskem. Tretji oltar je iz prejšnjega
stoletja. V cerkvi so izredno lepi baročni svečniki
in križev pot v olju, opremljen z napisi v bohoričici. Zvonik je brez zunanjega vhoda in ima v
spodnjem delu pod vencem nekakšne zazidane
slavoloke; daleč naokoli ni takega primera. Ob
velikem zvoniku se zdi nadstrešni stolpič na kapeli kot miniaturna igrača. Je pa prav ta stolpič,
narejen po koroških vzorih, ena najbolj mikavnih
arhitekturnih sestavin cerkve, ene najlepših v
okolici Dobrne.

Pod vrhom Paškega Kozjaka, na nadmorski višini 1063 m, stoji neogotska župnijska cerkev Sv.
Jošta iz leta 1884. Je primer značilne podeželske
cerkvene arhitekture. Prav zaradi svoje skromnosti deluje prepričljivo v iskanju duhovne tolažbe
tistih, ki jo obiščejo. Take cerkvice ustvarjajo posebno vzdušje ravno zaradi tega, ker niso velike,
so del naravnega okolja, v katerega so postavljene, in to skromnost prenašajo tudi na ljudi. Ob
njih se počutimo naravne, vsa prevzetnost izgine,
smo preprosto to, kar smo in tako stopamo v njeno notranjost po duhovno hrano.
Poleg cerkve so še baročno zasnovana stavba župnišča, predelana v letu 1820, osnovna šola ter
nekdanja mežnarija, tipična kozjaška stanovanjska hiša. Tu poteka tudi tromeja med občinami
Dobrna, Velenje in Mislinja. Splača se potruditi na
to pot, ponuja posebna doživetja.

KAPELICE IN RAZPELA
Kapela pri Golobovi Štefki
Na desnem bregu Klanca, nekaj sto metrov od
Zdraviliškega doma, je pod brajdami na dvorišču
hiše pri Golobovi Štefki stebričasta kapela Lurške Marije. Zgrajena in blagoslovljena je bila leta
1993, ko je v Dobrni potekal sv. misijon. Kapelo je
postavil na željo že pokojne Ivanke Centrih, rojene Golob, njen sin s svojimi prijatelji.

Golobova kapela
Nekoliko naprej je še ena Golobova kapela; stoji
na levi strani ceste, ki poteka iz Dobrne v smer
Klanc. Tudi ta je posvečena Lurški Mariji. Na svoji
zemlji jo je postavil gospodar Golobove kmetije,

4

Janez Golob, v zahvalo, ker je žena in gospodinja
po hudi bolezni ozdravela. Kapela je bila blagoslovljena leta 1922. 3
Na vrhu zaselka Klanc boste naleteli še na Žeblarjevo in Zlodejevo kapelo.

Flisov križ
Med potjo iz Dobrne proti Brdcam bomo kmalu
prišli do Flisovega križa, ki stoji na vzpetini, nekoliko odmaknjeni od ceste. Starejši vedo, da je
nekdaj tam že stal križ, ko pa je sedanji gospodar,
Martin Flis z Zavrha nad Dobrno, prevzel posestvo, ga že ni bilo več. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je odločil, da bo postavil novega.
Ker nikjer ni mogel dobiti primerno velikega korpusa (križanega), ga je kar sam izdelal. Iz lipovine
je izrezljal križanega v velikosti enega metra in
Marijo v velikosti 60 cm, ki jo je postavil v leseno
kapelico, pritrjeno na križ.

Jakopova ali Pušjekova kapela
Stoji na razcepu opuščenih cest; ena je vodila
iz Dobrne na Brdce, druga pa v Zavrh. Kapelica
Žalostne matere božje je verjetno zelo stara. Postavljena je nad studencem oziroma vodnjakom z
zelo dobro studenčnico. 4

Ožetačevi kapeli
Eno od njih boste uzrli na poti iz Dobrne v Zavrh
nad Dobrno. Pozdravila vas bo ob poti, kjer je
odcep k cerkvi Sv. Miklavža. Stara je več kot 300
let, zato je menjala kar nekaj lastnikov. Domačin
Pavel Švab je leta 1993-94 pripravil načrt, pridobil sodelavce, zbral denar in poskrbel za obnovo.
Poslikave so delo domačina Karla Jevniška.
Druga kapela pa se nahaja ob cesti, ki vodi iz
Vrbe v Zavrh nad Dobrno, na zemljišču sedanjega lastnika Franca Špegla. Okrog leta 1840 jo je

5

6

7

postavil gospodar Škrlin, lastnik kmetije, ki še
danes nosi njegovo domače ime »pri Škrlinu«. Za
kapelo so skrbeli trije lastniki, in sicer najprej gospodar Škrlin. Ko je umrl zadnji iz njegove druži- 21
ne, so skrb prevzeli Kolmanovi, nato pa gospodar
zemljišča, na katerem kapela stoji. 5

Švabova kapela v Vrbi
Kapela je novejšega datuma. Pozidana je bila v
zahvalo za uresničitev prošenj ob zaobljubah nekaterih krajanov Vrbe, ki vedo povedati, da so na
tem mestu pozitivna sevanja. 6

Marijina kapela – Kraljica
miru v Lokovini
Gre za novo kapelo z zvonom želja, ki je bila zgrajena s prostovoljnimi prispevki in udarniškim delom
krajanov Lokovine in finančno ter materialno pomočjo različnih dobrotnikov. Blagoslovljena je bila
7. septembra leta 2013, ko je bil za Lokovinčane prav
poseben dan v želji, da kapelica postane kraj, kjer se
bodo ljudje radi srečevali ob različnih priložnostih,
ki jih bodo povezovale, da bodo med ljudmi mir, povezanost, ljubezen, poštenje in vera. 7
Na območju Občine Dobrna obstaja še veliko kapelic, ki so si jih krajani postavili ob svoje domačije in lepo skrbijo zanje. Naj jih še nekaj naštejemo
Popekova kapela v Pristovi, Sedevškova kapela na
Dobrni, Čerjakova in Banačanova v Loki, Štanclova v Lokovini.
Omenimo še dva križa, ki sta v Dobrni dobro
vidna in sta pomembna za vse, ki se odpravljajo iz središča kraja v okolico. Kasnikov križ stoji
na desni strani ceste, potem ko prečkate most v
smeri Hudičevega grabna. Kotnikov križ pa boste
uzrli malce naprej od Golobove kapele. Pri njem
se odcepi cesta navkreber v Klanc. Ime nosi po
domačiji Kotnik ob razpotju.
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SPREHOD PO
DOBRNI IN OKOLICI

NARAVNA
DEDIŠČINA
Dobrna je bila med
prvimi zdraviliškimi kraji,
ki so imeli svoj park.

8

Zdraviliški park

Začetki zdraviliškega parka na Dobrni segajo približno v leto 1820, ko je tedanji lastnik zdravilišča,
grof Ksaverij Kajetan Diernsberški, dal zasaditi
kostanjevo alejo. V ravni črti je povezala Zdraviliški dom z naseljem Dobrna. Severno od te osi so
bila tedaj še Novakova kmetijska zemljišča, ki je s
svojo gostinsko dejavnostjo privabljal zdraviliške
goste, južno od osi pa je trata prešla v gozd. Med
alejo in severno potjo je bila sprva ravna travnata površina, ki jo je prečkal le Topliški potok ali
Topličica, kot mu pravijo danes domačini. Že v
naslednjih desetletjih so začeli urejati parkovne
nasade. Odločilna so bila leta 1847-1848, ko je
upravo zdravilišča prevzel grof Hoyos. Drevesne
skupine se dopolnjujejo z okrasnim grmičevjem,
pojavljajo se nove poti in počivališča. Predvsem
drevesa, vzorno označena, so v tem parku nekaj
posebnega in obiskovalcu nudijo bogata botanična spoznanja. Prevladuje divji kostanj, tu pa
so še jesenolistni javor, breza, cigarovec, orjaški
klek, rdečelistna bukev, srebrna smreka, platana,
beli topol, cer, dob, tisa, ameriški klek, hiba, čuga
itd. Beli topol blizu Zdraviliškega doma ima obseg
debla 515 cm in je uvrščen na tretje mesto med
doslej znanimi topoli v Sloveniji, le nekoliko manj
za njim zaostaja platana pri Švicariji z obsegom
464 cm, orjaški klek sredi parka pa se ponaša z
obsegom 280 cm. Živahen Topliški potok se naravno vključuje v parkovno ureditev. Park je opremljen s klopcami za počitek, tudi manjši paviljonček najdemo za posedanje manjše družbe ali za
igranje kart. V sodobnih časih so se mu pridružila

tudi igrala za otroke, na njegovem južnem robu
je tenis igrišče. Park na južnem in severnem delu
prehaja v naravni gozd iglavcev, kjer je urejena
trim steza.
Skozi kraj teče potok Dobrnica, ki jo pod tem
imenom na zemljevidih prvič uzremo pri Zlodejevem mlinu v Parožu, kjer se srečata Šumečnica
in Kačnica. Bolje jo boste spoznali, če se boste
podali na sprehod proti Hudičevem grabnu. Sprostili se boste ob živahnem pretoku in prijetnem
žuborenju, presenetila vas bo bogata flora na njenih bregovih.

Kneippov vrelec zdravja
Še naprej od graščine Dobrnica je na desni strani ceste, malo pred odcepom v jamo Ledenico,
kneippov vrelec zdravja v obliki studenca. Načela
Sebastiana Kneippa o naravnem zdravljenju temeljijo na uporabi naravnih zdravilnih sredstev,
če pa vas zanima, kako bi se »kneippanja« pravilno in kompleksno lahko lotili tudi sami in si tako
povrnili izgubljeno energijo in moč, se oglasite v
Dobrni. Strokovnjaki prisegajo na knajpanje, metodo - katere smernice so utrjevanje zdravja in
zdravljenje z vodo, zdrava polnovredna prehrana,
terapija gibanja (pohodništvo, kolesarjenje, kopanje v zdraviliškem bazenu s termalno vodo), zdravljenje z zdravilnimi rastlinami ter psihoterapija
oz. skrb za duševno sprostitev. 8
Kneippov program je predvsem preventiva, vendar pa se da z njim ob kombinaciji drugih metod
ozdraviti tudi nekatere bolezni oziroma izboljšati
stanja. To je kmalu vidno pri bolnikih s poškodbami ožilja, dobri rezultati pa se kažejo tudi pri
zdravljenju živčnih in presnovnih motenj, bolezni
prebavil, ipd.
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Zaradi njega mnogi ljudje obiščejo Dobrno. Poleti nas navdušuje z naravno svežino in hladom,
ki je povsem nekaj drugega kakor umetne klima
naprave. Je dominantna danost Dobrne, njen
dragocen biser nenadomestljive naravne dediščine. Parki so podoba človekove želje, da bi urejal
naravo in Dobrna je bila med prvimi zdraviliškimi
kraji, ki so imeli svoj park.
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V Dobrni lahko spoznate Kneippova načela in
smernice zdravega življenja, tako da preizkusite
zeliščne kopeli, masažo, uživate v zdravi hrani in
okusnih dobrotah z bližnjih kmetij ter se dodobra
naužijete svežega zraka, ko boste stopali v zeleno
odet gozd, ki skriva izvire za knajpanje pri jami
Ledenici.

Potoček Drenovec
Potoček Drenovec se čez skalne previse in slapa
Drenovec pri jami Ledenici zliva v hudourniško
Dobrnico. Je živ primer bogatega vodnega bogastva Dobrne in njene okolice, seveda to ne velja
za sušno obdobje. V posebnem vodniku Poti Dobrne celo piše, da je področje potoka Drenovec
bogato z gobami.

Ledenica (Bierkeller)
Nedaleč stran od graščine Gutenek (dvorec Dobrnica) proti Hudičevem grabnu se nahaja jama
Ledenica. Ob cesti je lepo označeno, kako priti
do nje. V kamniti strmini so v daljni preteklosti
naravno jamo apnenčastega izvora razširili in
spremenili v skladišče ledu za hlajenje piva iz pivovarne v graščini Dobrnica. Kasneje je služila za
skladišče in hladilnico pijač. V zimskih mesecih
so vanjo spravljali led, ki so ga dobivali v bližnjih
ribnikih; ta se je obdržal vse tja do konca poletja. Tukaj si lahko na svežem zraku, ki ga bogatijo
iglavci, naberete resje, teloh, ciklame, pljučnik,
trobentice, jetrnik. Vhod v jamo krasi rumena
kalužnica. Od tod lahko nadaljujemo pot proti
Hudičevemu grabnu ali pa v hrib čez Drenovec na
Brdce do črne kuhinje pri Šumej in piknik prostora na kmetiji Marovšek ter nato naprej na Brdce
in Paški Kozjak.

Soteska Hudičev graben
(Zlodejev graben)
Iz središča Dobrne je do ozke, približno kilometer
dolge soteske hudournega potoka Dobrnice pol
ure hoje oziroma dva kilometra poti. Soteska je
dobila ime po Zlodejevi kmetiji na Klancu, ki je
dala ime tudi hribu Zlodejeva reber. Ime je res
nekoliko srhljivo, a sodobnemu človeku morda
zaradi tega še privlačnejše. Tudi z vidika bližnjega
srečanja z adrenalinskim doživetjem. Ob poti lahko opazujemo številne brzice in slapove ter, žal,
opuščene mline in žage, ki s svojo slikovitostjo
še danes navdihujejo obiskovalce. Sprehod skozi
tako sotesko v človeku obuja čut za povezanost z
naravo, predvsem pa občudovanje njene skrivnostne moči in lepote.

9

11

10

Slap Šumečnik

Paški Kozjak

Iz Dobrne se usmerimo proti vili Ružički, nadaljujemo pot do graščine Gutenek ter mimo jame
Ledenice in nekdaj delujočega gostišča Hudičev
graben do razpotja. Tu nas smerokaz usmeri proti domačiji Šumečnik, kjer je tik pod stanovanjsko
hišo 4 m visoko slapišče s tolmunom, ki le za kratek čas ustavi vodo, da potem zdrsne po še enem
nižje ležečem slapišču (skupna višina slapišča je
7 metrov). 9

Od zahoda proti vzhodu se Karavanke jezičasto zaključujejo v gorski masiv, ki mu pripada
osrednje mesto v severovzhodni Sloveniji - Paški
Kozjak.

Dolina Daje

Stisnjen v dve slemeni, kakor dve gubi, porasel
z bogatimi gozdovi in prekrit s travnatimi planotami v svojih razpotjih radovednemu popotniku
odkriva etnološke bisere nekdanjih časov ter bogastvo živalskega in rastlinskega sveta. Med drevesnimi vrstami se v mešanem gozdu izmenjujejo bukev in jelka, smreka in gaber, bor in breza.

Dolina Daje je ena najlepših planjav Paškega Kozjaka, do katere se pride po poti, ki nas vodi čez
Brdce na Paški Kozjak. Ob cesti in skalnatih robovih spomladi cveti volčin, julija in avgusta šentjanževe rože, robide in maline, proti jeseni pa robove
pordečijo plodovi grmičaste jerebike. Z Daj se odpira prekrasen pogled na Ostrico in najvišje sleme
Paškega Kozjaka - Basališče (1272). 10

Najvišji vrh severnega slemena je Basališče (1272
m), južnega pa nekoliko nižji Špik. Travnate planote pogosto ne poznajo kose, na njih so se včasih pasle ovce, danes pa le še redko tudi govedo.
Najvišji vrh Občine Dobrna je Štrukljev vrh, ki
meri 1227 m. Na Paškem Kozjaku je tudi Planinski dom, kjer se lahko okrepčate. 11

Žeblarjeva peč

Koška ura

Do nje pridemo, če se iz centra Dobrne odpravimo v smer proti Hudičevem grabnu. Pred graščino Gutenek zavijemo levo v hrib in po 20 minutah hoje prispemo do Žeblarjeve peči. Na njej je
urejena plezalna pot, na vrhu pa se razpre prekrasen razgled v dolino.

Koška ura je visoka skala, neke vrsta sončna ura,
po kateri so se orientirali krajani naselja Klanc. V
poletnem času, približno ob petih popoldne, je
senca na skali dosegla določeno mejo, kar je pomenilo, da je čas za malico delavcem na poljih in
travnikih.
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Aktivno
preživljanje
prostega časa
Pohodniške poti po
Dobrni in okolici

Trim steza

Igrišča

Po gozdu nad zdraviliškim parkom je speljana
trim steza, ki vas popelje na štirideset minut trajajoč rekreativni pohod, z dvajsetimi postajališči
za usmerjeno vadbo, ki je razdeljena na tri dele:
ogrevanje in razgibavanje, intenzivnejša vadba
ter sprostitev. Na stezi se umirite ter se posvetite
vsaki točki posebej. Globoko dihajte in se prepustite pomirjujočemu utripu gozda.

Za tiste, ki niste ravno ljubitelji raznih pohodnih
ali kolesarskih poti, so ob samem zdraviliškem
parku na voljo tenis igrišče ter igrišče za odbojko,
vrtni šah in balinišče. Več informacij o uporabi 27
igrišč dobite na recepciji hotela Vita.

4

2
1

3

TRIM STEZA

1

Tenis igrišča

3

Vrtni šah

2

Igrišče za odbojko

4

Balinišče
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Anina pot
Pot je dobila ime po Ančki, nekdanji lastnici Šumejeve domačije, ki je v hiši z ohranjeno črno
kuhinjo prebivala še do leta 2005. Speljana je po
gričevnatem svetu med hudourniško Dobrnico in
reko Hudinjo, ki priteče iz smeri Vitanja. Tod ni
strnjenih naselij, temveč le skupine hiš in posamezne kmetije, posejane med sadovnjaki in vinogradi, kjer boste srečali domačine, ki vam bodo
znali marsikaj povedati o načinu življenja tega
dela kraja oziroma občine. Iz centra Dobrne vodi
pot po cesti mimo ruševin vile Ružičke proti Hudičevemu grabnu, mimo graščine Gutenek (bivše
pivovarne) do »kneippovega« korita s kristalno čisto vodo, ki izvira izpod skale. Od jame Bierkeller
– Ledenice in slapa Drenovec se strmo vzpenjate
ob slapovih hudourniškega potočka Drenovec do
jase, primerne za piknik. Po travnati cesti prispete do kmetije Marovšek z lepo urejenim piknik
prostorom, kjer vam bodo na vašo željo pokazali
tudi staro kovačnico in manjšo zbirko starin. Pri
odcepu zavijete desno navzdol proti Šumejevi

domačiji, kjer si lahko ogledate ohranjeno črno
kuhinjo, nato pa pot nadaljujete okoli hriba Gruševec v zaselek Zavrh. Na razpotju zavijete desno
in po cesti nadaljujete pot do naslednjega križišča pri Flisu, kjer zavijete levo mimo Flisovega
križa in nato po asfaltirani cesti navzdol vse do
kmetije Blažič, ki ima dobro ohranjeno stavbno
podeželsko dediščino, kaščo in kozolec, in kjer
vam ponudijo tudi odlični med. Željni dobre vinske kapljice lahko po nadaljevanju poti zavijete
levo v hrib do kmetije Dražnik, kjer vam ponudijo
tudi med in ostale čebelje izdelke. Nato se spustite nazaj v dolino in pot nadaljuje mimo Švabove domačije in kapele do križišča, kjer zavijete
desno in nadaljujete pot po makadamski cesti
proti izletniški kmetiji Vrba. Sledi še travnata pot
proti cerkvi Sv. Miklavža in naprej še zadnji vzpon
po panoramski poti, kjer se na vrhu pred vami
razprostre enkraten razgled na Dobrno z njeno
okolico. Preostane vam samo še spust v dolino
proti centru Dobrne.

Gozdna učna pot
Del Anine poti je tudi Gozdna učna pot, na kateri
boste lahko na zabaven način spoznavali ohranjeno naravno in kulturno dediščino. Na pisanih
travnikih in jasah se boste lahko spočili, ob poti
pa spoznavali rastlinski in živalski svet ter življenje in delo na kmetiji. Začne se pri jami Ledenica,
nato pa vodi skozi skrito divjino soteske Drenovec
najprej na Brdce, na planoto do kmetije Marovšek

in dalje do ohranjene črne kuhinje na domačiji
Šumej. Povratek poti nazaj v dolino poteka delno
po isti poti, pri odcepu na začetku gozda pa se
nato vije mimo slikovitih skalnih stolpov sredi strmih gozdnih pobočij in se zopet zaključi pri jami
Ledenici.
Čas zmerne hoje: 1 ura in pol.
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Gruševec
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Kmetija
Dražnik
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VRBA
9
Turizem
na kmetiji
”Vrba”

1

2

DOBRNA
Anina pot

Čas zmerne hoje: 3 ure
Čas obiska: vse leto
Način obiska: peš
Informacije:
TIC DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna
(03) 78 01 064
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Gozdna učna pot

1

Cerkev Marijinega vnebovzetja

6

Slap Drenovec

2

Ruševine vile Ružička

7

Piknik prostor
na kmetiji Marovšek

3

Dobrnica - graščina Gutenek

8

Črna kuhinja pri Šumej

4

Kneippov vrelec

9

Cerkev sv. Miklavža

5

Jama Ledenica

10

Razgledna točka
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Loška pot
Vodi iz središča Dobrne skozi zdraviliški kompleks
po cesti v Klanc, kjer na pobočjih ležijo vinogradi. Pot se vzpenja do naselja Loka pri Dobrni. Za
dolino Loke je značilen kraški svet z rdeče-rjavo
zemljo »terra rosso«, z vrtačami, ponikovalnicami in celo s kraško jamo, imenovano Osrečanova
zvonica. Pot nadaljujete mimo Čerjakove kapele
proti dolini mlinov, kjer ob poti stojijo več kot
300 let stari ostanki mlinov, in sicer Gregorjev,
Petračev, Sedevšekov in dva Vovkova. Najbolj
ohranjen je več kot 450 let star zgornji Vovkov
mlin, ki je v preteklosti mlel žito za potrebe Kačjega gradu. V od leta 2007 obnovljenem mlinu je
možen ogled delovanje mlina in mlinarske tarife,
ki je veljala pred 2. svetovno vojno. Mlin z okolico
je predvsem zanimiv za turiste, ki se ob ogledu
mlina ob potočku v mirni dolini lahko nadihajo

svežega zraka in podoživijo delček preteklosti, ki
jo je Pungartnikovim uspelo ohraniti. Tistim, ki
prisegajo na domače, lahko ponudijo sveže mleto
moko, po želji pa tudi domači kruh in še katerega
izmed podeželskih darov.
Pot nadaljujete po označeni poti do domačije
Lamperček, kjer si boste ogledali jelene in se
okrepčali z domačimi dobrotami. Pot vas bo nato
vodila še na domačijo Blažiševih, kjer hranijo zanimivo zbirko starin – starih koles, sabelj, predmetov iz vsakdanjega življenja ter starih slik Dobrne z okolico. Pot boste ob pogledu na ruševine
Kačjega gradu nadaljevali po označeni poti nazaj
proti dolini, mimo ribnikov do graščine Novi grad
v Lokovini in če zavijete levo, ste spet v središču
Dobrne.

3

LOKA
PRI DOBRNI
Čerjakova
kapela
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1

Hiša kulturne dediščine

6

Obora jelenov - Lamperček

2

Izletniška kmetija pri Minki

7

Domačija Blažiš - zbirka starin

3

Koška ura

8

Razvaline Kačjega gradu

4

Dolina mlinov

9

Ribniki

5

Zgornji Vovkov mlin

10

Novi grad
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Sprehajalna pot ob Dobrnici
Sprehajalna pot ob Dobrnici je nezahtevna, saj
ves čas poteka po ravnini. Začne se pri ruševinah
vile Ružička in po približno 300 m prečka lokalno
cesto čez Dobrnico ter se na eni strani ob potoku
in na drugi strani ob travnikih in njivah nadaljuje

vse do Arličevih, kjer se lahko okrepčate, nato pa
pot nadaljujete proti Vinski Gorici. Na koncu poti
se obrnete in se na Dobrno vrnete po isti poti,
lahko pa pri Majerjevem mostu zavijete desno in
se po asfaltirani cesti vrnete na Dobrno.

Sprehajalna pot čez Lanšperg na Kunigundo
Pot za zahtevnejše planince vodi iz centra Dobrne levo do smerne table z napisom Lanšperg, Kunigunda. Nadaljuje se po mostu čez potok Dobrnico po lokalni cesti, ki pelje skozi Vinsko Gorico
in naprej do glavne ceste, ki jo prečkamo in nadaljujemo mimo kmetije Popek strmo po shojeni
gozdni stezi navzgor. Na polovici poti je na levi
strani globoka, zanimiva struga vrezana v trdo
skalo, ki jo je voda skozi stoletja izjedla. Kmalu

pridemo do studenčka in ponovno na gozdni kolovoz, ki nas pripelje v zaselek Lanšperg (naselje
Rupe). Tu se pot priključi planinski poti Vojnik –
Kunigunda (Šentjungert). Pot je primerno markirana in označena s smernimi tablami. Planinska
koča na Kunigundi, ki jo upravlja PD Galicija, je
odprta ob sobotah in nedeljah.
Trajanje pohoda: 2 uri v eno smer

1

DOBRNA
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Koren
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most
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SMER
Kunigunda
SPREHAJALNA POT
OB DOBRNICI

SPREHAJALNA POT
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NA KUNIGUNDO
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Ruševine vile Ružička
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Poti na Paški Kozjak
Markirana planinska pot vodi iz centra Dobrne
mimo hotela Vita proti Zdraviliškemu domu, po
cesti do Žeblarjeve kapele na vrhu Klanca, kjer
nadaljujemo naravnost po cesti, to je po lažji
poti, ki je dobro označena in primerna zlasti za
pohode v zimskih razmerah. Strma pot pa zavije
levo v hribovit gozd in se nadaljuje po kolovozu.
Obe poti se združita pri kmetiji Trojnšek. Nato
pot nadaljujemo do kmetije Jurk, od koder vodi
desno navzgor dobro označena Šaleška planinska
pot, levo pa pot XIV. divizije.
Pot XIV. divizije vodi levo navzgor po kolovozu.
Iz smrekovega gozda pridete na travnik in krenete proti vrhu, od koder je lep pogled na Velenjsko jezero, Mozirske planine in Savinjske Alpe v
ozadju. Travnata planota pred vami se imenuje
Visoko. Tu stoji granitni spomenik v spomin na
preboj XIV. divizije. Pot nadaljujemo proti severu
po travniku navzdol proti Planinskemu domu na
Paškem Kozjaku.

Šaleška planinska pot pa se vije desno od Jurka
strmo v hrib po kamnitem terenu in se nadaljuje
po lepem smrekovem in macesnovem gozdu do
makadamske ceste, ki pelje proti planinskemu
domu. Obe poti se združita pri križišču z velenjsko cesto že blizu planinskega doma. Od tod vodi
pot po cesti navzgor do cerkve Sv. Jošta na Paškem Kozjaku in levo proti Špiku, 1109 m. Z vrha
Špika je čudovit razgled na Mozirske planine, Raduho, Peco, Uršljo goro in Savinjske Alpe.
Iz Dobrne do Planinskega doma na Paškem Kozjaku je 2 uri in pol hoda, do vrha Špika pa še pol
ure. Pot večinoma poteka po gozdovih, kjer je zlasti poleti prijetna senca, primerna je za vsakega
pohodnika, ki si želi miru, svežega zraka in lepega
razgleda.

Pot po meji občine oziroma pot od Miklavža do
Miklavža je zahtevnejša pot, označena s smernimi tablami in markirana s klobučki v obe smeri.
Na vrhovih: Zavrh (907 m), Vinski vrh (557 m),
Aleksandrov vrh (606 m), Visoko (991 m) in Štrukljev vrh (1.227 m) so postavljene skrinjice, v katerih so štampiljke in vpisne knjige, kamor se lahko
pohodnik vpiše, ko osvoji vrh in si ožigosa planinsko knjižico ali kakšno drugo stvar. Za počitek so
na poti postavljene klopi.

Pohodna pot poteka približno po občinski meji,
razen tam kjer so težko prehodni gozdovi in
brezpotja. Na južni strani zato pot poteka mimo
gradu Lanšperg po ozemlju vasi Šmartno v Rožni
dolini in naprej skozi Rupe, ker južna meja občine
poteka skozi težje prehodne gozdove, na vzhodu
pa je iz istega razloga treba iti do vasi Vine. Če bi
pot želeli prehoditi v enem dnevu, bi potrebovali
najmanj 11 ur hoje.

Pot Dobrna - Brdce - Basališče
Pot vodi izpred hotela Vita v center Dobrne in na
levo čez most nad Topličico. Nadaljujete po pločniku do mostu nad Dobrnico, kjer je križišče cest
za Vrbo in Zavrh. Nadaljujemo ob potoku navzgor do graščine Gutenek in še naprej do mostu,
kjer nas smerokaz opozori, da je tu znana jama
Ledenica. Zdaj krenemo v gozd po Anini poti, ki
pelje strmo v hrib. Pot nadaljujemo po kolovozu
do travnika in dalje do asfaltne ceste.
Po približno 200 m hoje pri kmetiji Marovšek krenemo levo v gozd na star kolovoz in nadaljujemo
pot mimo manjšega peskokopa. Iz gozda pridemo spet na asfaltno cesto in nadaljujemo pot
do križišča, kjer je desna pot speljana na Brdce,
planinska pot pa skrene levo po cesti proti kmetiji Štravs (cca 2 km). Pred domačijo Štravs nas
markacija usmeri po starem kolovozu navzgor, ko
pa pridemo iz gozda, nas smerokaz opozori na
spomenik padlim borcem XIV. divizije.

Pot nadaljujemo po cesti mimo kmetije Nerodn,
kjer se nam z desne pridružita Pot XIV. divizije in
Pot po obronkih Občine Dobrne, in mimo kmetije Krivec. Pri kmetiji Tonač nas markacije usmerijo levo z glavne ceste in nas nanjo spet pripeljejo
tik pred dolino Daje. Nekaj korakov naredimo po
cesti in že smo na razpotju. Markirana pot nas
usmeri desno po cesti proti kmetijama Jernejc.
Cesti in markirani poti sledimo mimo obeh kmetij, tu pa nas oznake napotijo strmo v gozd. Kmalu dosežemo najvišji vrh Paškega Kozjaka – Basališče. Vrh žal ni razgleden, zato se lepih razgledov
naužijmo preden od kmetije Jernejc stopimo v
gozd.
Pot je markirana, za hojo nezahtevna. Čas normalne hoje je 3 ure in pol v eno smer.
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Pohodna pot od Miklavža do Miklavža
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Visoko

Špik

Sv. Jošt

Ostrica
Štrukljev
vrh

Basališče
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Zavrh

POTI NA PAŠKI KOZJAK

POT DOBRNA - BRDCE - BASALIŠČE

Vinski
vrh

AK T IVNO P R E ŽIV L JANJ E P ROS T E GA ČASA

POHODNA POT OD MIKLAVŽA DO MIKLAVŽA

Aleksandrov
vrh

DOBRNA
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Kolesarske poti

Če ste na oddih prišli brez kolesa,
obstaja možnost izposoje v Termah Dobrna. Več informacij dobite na recepciji hotela Vita.

1

Dobrna - Loka
5 km

2

Dobrna - Parož - Sv. Jošt

3

Dobrna - Parož - Krištaje
- Dobrna

3

KRIŠTAJE

12 km

4

3

24 km
Dobrna - Lovska koča
- Dobrna
12 km

12 km

SREDNJE ZAHTEVNA
ZAHTEVNA

2

Dobrna - Brdce nad Dobrno
- Dobrna

2

5

SV. JOŠT
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Na Dobrni je pet označenih kolesarskih poti različnih dolžin in
težavnostnih stopenj. Poti so speljane tako, da je ob njih možen
ogled najrazličnejše kulturne in
naravne dediščine.

1

2

PAROŽ

LOKA PRI DOBRNI

4

1

3
4

3

5

4

3

5
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DOBRNA

2

4

2

5

BRDCE NAD DOBRNO
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KULINARIČNA
DOŽIVETJA
Najrazličnejše dobrote
in izdelki.

KULINARIČNA DOŽIVETJA

Ideja za blagovno znamko je nastala med
člani Turističnega društva Dobrna, ki si
želijo enotnega pristopa pri predstavitvi
širši javnosti.
Simbol Dobra Dobrna je sestavljen iz tipografije imena Dobra Dobrna ter stiliziranega simbola iz črke O, želod z listom
hrasta. List hrasta je element grba Dobrne, želod pa predstavlja sadež ali produkt.
Blagovno znamko Dobra Dobrna največkrat predstavljajo prav članice Aktiva
kmečkih žena Dobrna, ki delujejo pod
okriljem prej omenjenega društva. Domač kruh, rezanci, pecivo, potice in še kaj
bi se našlo izpod pridnih rok naših gospodinj. Nekaj naštetega vam je na voljo na
kmečki tržnici v centru Dobrne ob sobotah dopoldne.
Kadar govorimo o kulinariki Dobrne, ne
smemo pozabiti opozoriti na »Minkin
štrudl« in najrazličnejše drobno pecivo,
ki vam ga postrežejo na Izletniški kmetiji
pri Minki. Ob obisku boste lahko obiskali
tudi njihovo trgovinico z domačimi dobrotami. Posebnost pa je zbirka čajev, ki
jih pripravlja Matej, sicer naslednik njihove izletniške kmetije. Ob predhodni najavi pripravijo tudi druge dobrote domače
kuhinje.

Ko se boste sprehajali po naši okolici, se
vam bo pogled ustavil na lepo urejenih
vinogradih, ki jih negujejo zavzeti vinogradniki. Kar nekaj jih je, ki se ponašajo
z vrhunskimi vini, ki jih je možno pri njih
tudi kupiti. Sicer pa je gostoljubje naših
ljudi takšno, da boste ob srečanju z vsakim vinogradnikom pri njegovi gorci lahko pokusili žlahtno kapljico.
Ob kulinariki ne smemo pozabiti opozoriti na različne vrste kvalitetnega medu in
čebeljih pridelkov, ki ga imajo na voljo številni čebelarji, člani Čebelarskega društva
Dobrna. Na Klancu, pri čebelarju Ivanu
Krulcu, se boste v mini čebelarskem muzeju lahko podrobneje seznanili s čebelarsko dejavnostjo.
Ob koncu še namig, kje lahko poleg zgoraj omenjenih ponudnikov še dobite kaj
dobrega za pod zob. Za najzahtevnejše
priporočamo gostilno z večletno tradicijo - Gostilno Koren in restavracijo hotela
Vita v Termah Dobrna. Tisti, ki ste poleg
domačih jedi željni še kakšne pizze, se
oglasite v gostilni Pod kostanji, ribe in
domače jedi pa vam po predhodnem dogovoru pripravijo tudi na kmetiji Šumečnik. Za vse, ki prisegate na prehranjevanje
v naravi, priporočamo Piknik prostor na
kmetiji pri Marovšek na Brdcah ali pa Izletniško kmetijo Vrba.
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Pri raziskovanju Dobrne boste naleteli tudi na
najrazličnejše dobrote in izdelke, označene z znakom
Dobra Dobrna.
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TRADICIONALNE
PRIREDITVE
Številne prireditve
skozi vse leto.

TRADICIONALNE PRIREDITVE

Ponosni smo na veliko število društev,
ki delujejo na območju Občine Dobrna
in se trudijo za pestro dogajanje v kraju.
Predstavljajo jih različne pevske zasedbe,
godba na pihala, folklorna skupina, mladinski klub, sekcije turističnega društva,
humanitarna društva …
Noč pod kostanji, ki jo avgusta prirejajo v centru Dobrne, je tradicionalna
prireditev z največ obiskovalci in je tudi
širše najbolj poznana. Traja več dni in je
namenjena vsem generacijam in različnim glasbenim okusom.
Na mlinarsko nedeljo v avgustu je
živahno v dolini mlinov, ko pri domačiji
Pungartnikovih v Lokovini poteka srečanje soseske s sosednjo Vinsko Goro. Kulturno, etnološko in kulinarično popoldne
v sicer mirni okolici Vovkovega mlina je
prijetno doživetje, ki si ga le privoščite.
Za vse željne pohodov v naravi priporočamo obisk Anine nedelje konec julija, ki
vključuje pohod po Anini poti, kulinarično okušanje lokalnih dobrot in spoznavanje bogate kulturne dediščine in domačih
kmečkih običajev našega območja.
Godba Dobrna daje slavnostni ton številnim prireditvam v Občini Dobrna in
po vseh zaselkih igra PRVOMAJSKO BUDNICO.

Omeniti moramo tudi koncerte domačih
in tujih glasbenikov v Zdraviliški dvorani
Term Dobrna, ki potekajo že več let zapovrstjo vse petke od sredine junija do sredine septembra, pod skupnim imenom
Glasbeno poletje na Dobrni.
Ljudske pevke Dobrna v oktobru prirejajo
tradicionalno prireditev Res luštno je
tu pri nas, kjer je poleg ljudskega petja
vsakokrat predstavljen še kakšen kmečki
običaj, ki je sicer marsikje že pozabljen.
V novembru, na soboto pred martinovim, poteka pred Zdraviliškim domom
Martinov sejem s kulturnim programom in krstom mladega vina.
Najdaljšo tradicijo na Dobrni ima »norčava« prireditev Pokop pusta s pustno povorko, ki poteka vsako leto na pepelnično
sredo.
V decembru otoček v središču Dobrne z
blagoslovljenim adventnim vencem sporoča pričetek prazničnega časa. Venec
na božični večer nadomesti okrašena
smrečica in dopolni praznično okrašeno
podobo kraja. Leto zaključimo še s silvestrovanjem na prostem z zabavo in
ognjemetom.
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Skozi vse leto potekajo na Dobrni najrazličnejše
prireditve.
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TURISTIČNI
KAŽIPOT
Kje spati, jesti, piti,
nakupovati,
se sprostiti, ...

Kje spati & bivati?

Hotel Vita ****
(vita – življenje)

Hotel se nahaja ob samem vstopu v kompleks zdravilišča. Je najmlajši hotel, kjer je vsa ponudba
združena pod eno streho.
Tukaj so centralna recepcija za
vse hotele, kavarna s ponudbo izvrstnih slaščic, tu se odvijajo plesni večeri ob koncu tedna, bazeni
z zdravilno termalno vodo in FKK
terasa, Dežela savn z veliko sončno teraso, vrhunski masažno-lepotni center in salon za nego las
»Hiša na travniku«, medicinski
center s terapijami z uporabo
naravnih zdravilnih dejavnikov,
hotelska restavracija, a’la carte
restavracija, seminarski prostori,
otroški in animacijski kotiček, internetni kotiček.
V hotelu Vita je 172 sob ( enoposteljne in dvoposteljne sobe,
suite …), kar predstavlja skupaj
251 ležišč. V sobah je telefon, TV,
sef, mini bar, WC, kopalnica, sušilnik za lase, klimatska naprava
in brezplačni brezžični dostop do
interneta.
TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

Hotel Park ***

(park - narava in energija)

Hotel vila Higiea ****

(Higiea je boginja zdraviteljstva
– v skrbi za zdravje in dobro
počutje)
Hotel je bil zgrajen leta 1855,
kasneje večkrat prenovljen. Leta
2007 je bilo prenovljeno prvo
nadstropje po načelih Feng Shui.
V kletnih prostorih vile je vinska
klet z raznovrstno ponudbo slovenskih vin in domačih specialitet. vila Higiea je približno 50
metrov oddaljena od hotela Vita.
V tem hotelu se nahaja 31 sob z
60 ležišči.

Hotel je bil zgrajen leta 1875. Nazadnje je bil prenovljen leta 2008.
Hotel Park je od hotela Vita oddaljen 300 metrov.
Primeren je za vse, ki si želijo aktivno preživljati prosti čas. V njem
so soba za fitnes, družabni prostor, individualne savne in prostori za sprostitev ter restavracija
(obroki so samopostrežni).

V sobah je telefon, TV, sef, mini
bar, WC, kopalnica, sušilnik za
lase. V hotelu se nahaja internetni
kotiček z brezplačnim dostopom.

V sobah je TV, telefon, WC, kopalnica, sušilnik za lase, sobe v mansardi so klimatizirane. V sobah je
možen tudi brezplačni brezžični
dostop do interneta. V hotelu
Park je ob doplačilu možna nastanitev malih hišnih ljubljenčkov.
Število sob je omejeno. Vstop malim hišnim ljubljenčkom v restavracijo hotela ni dovoljen.
Hotel Park najdete tudi v potovalnem vodiču GARMIN.

TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

☎
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Kje jesti & piti?

Restavracija A`la carte
(Hotel Vita)

Gostilna Triglav
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Nekoč dobro znana Gostilna Triglav bo, popolnoma prenovljena,
po nekaj letih spet odprla svoja
vrata spomladi 2014. Nahaja se
v samem centru Dobrne, le nekaj korakov od zdravilišča. Kar
od tam se lahko odpravite na
sprehode po bližnji okolici ali
kolesarjenje. Poleg dobre hrane
nudijo prenočišča v 14 moderno opremljenih sobah in enem
apartmaju.
GOSTILNA TRIGLAV
Dobrna 12, 3204 Dobrna
(03) 78 01 133
@ info@gostilna-triglav.si
www.gostilna-triglav.si

☎

Kmetija Šumečnik

(turistična kmetija z namestitvijo)
Kmetija se nahaja na nadmorski
višini 680 m in je 6 km oddaljena
iz centra Dobrne. Nudijo prenočišča v dvoposteljnih sobah, sprejmejo lahko največ 10 oseb.
KMETIJA ŠUMEČNIK
Strmec nad Dobrno 11,
3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Andrej Farkaš,
(041) 856 622
@ andrej.farkas1@siol.net

☎

Restavracija hotela Vita
Restavracija je namenjena hotelskim in zunanjim gostom.
Hotelskim gostom nudijo bogat
samopostrežni bife (zajtrk z zdravim kotičkom, kosilo, večerja),
dnevnim obiskovalcem pa priporočamo dnevna kosila ali večerje
(lahko tudi v kombinaciji s kopanjem ali savno).
Restavracija sprejme do 280 oseb,
namenjena je tudi pogostitvam
večjih skupin ob dogodkih kot so:
– sprejemi
– tematske večerje
– hladno-topli bifeji
– poslovna kosila ali večerje
Za ljubitelje dobre kapljice so
pripravili pester izbor slovenskih
vin. Skladnost vina in hrane vam
bo predstavil njihov somelier.
Sreda je namenjena tematskim
večerjam: štajerska ali primorska
kuhinja (ob spremljavi žive glasbe,
citre / kitara).

☎ (03) 78 08 110

@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Restavracija A`la carte je moderno in privlačno opremljena.
Namenjena je individualnim obiskom in manjšim skupinskim zabavam. Gostom ponujajo odlično
kuhinjo z zelo ugodnimi cenami.
Poleg jedi z jedilnega lista so gostom na voljo še dnevni meniji,
poročni meniji, bogat izbor sladic
ter raznolika vina. Restavracija
sprejme do 60 oseb.

☎ (03) 78 08 110

@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Kavarna hotela Vita
Kavarna hotela Vita je prijeten
ambient, ki vas popelje v svet
sprostitve in druženja. Postrežejo vam z raznoliko ponudbo
pijač, cocktailov, toplih napitkov,
obloženih kruhkov, sladoledov in
z njihovimi domačimi sladicami,
po katerih slovijo daleč naokoli.
Petki, sobote in nedelje so namenjeni predvsem živi plesni glasbi,
stand up nastopom, tematskim
večerom in druženju. Ponedeljki
so namenjeni nastopom folklornih in pevskih skupin.

☎ (03) 78 08 110

@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

V prijetno urejenem lokalu z velikim letnim vrtom pod kostanji
v centru Dobrne nudijo pizze,
okusne malice in ostale jedi po
naročilu. Sprejemajo zaključene
družbe do 30 oseb.
GOSTILNA IN PIZZERIA
POD KOSTANJI
Dobrna 25, 3204 Dobrna
Kontakt: g. Andrej Farkaš
(035) 778 607
@ andrej.farkas1@siol.net

☎

Možnost nakupa buteljčnega vina
po ugodnih cenah, kot spominek
ali darilo. Izbor v vinoteki zajema
ponudbo vin 10 različnih vinskih
kleti iz celotne Slovenije.
Prostor v vinski kleti sprejme od
15 do 45 oseb in je namenjen
različnim dogodkom, kot so sprejemi, praznovanja osebnih in drugih obletnic, poslovna srečanja,
vinske pokušine in poroke.

☎ (03) 78 08 110

@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Gostilna Triglav ponuja domače
slovenske jedi in v restavraciji
sprejme 62 gostov. Ob restavraciji
se nahaja še zimsko-letni paviljon, ki je primeren za zaključene
družbe ali predavanja. V njem je
prostora za 60 gostov. Zunanji
letni vrt lahko sprejme 64 gostov,
ki si želijo mirnega oddiha in okusne hrane.
GOSTILNA TRIGLAV
Dobrna 12, 3204 Dobrna
(03) 78 01 133
@ info@gostilna-triglav.si
www.gostilna-triglav.si

☎

Vinska klet
pod vilo Higiea
V vinski kleti pod vilo Higiea je prijeten ambient z lesenimi klopmi
in mizami, z veliko staro prešo in
grobo ometanimi zidovi. Okolje,
kjer lahko zapojete, zaplešete ali
kaj dobrega prigriznete, saj poleg
izbranih avtohtonih slovenskih
vrst vina nudijo tudi najrazličnejše jedi in prigrizke.

Gostilna Triglav

Gostilna Koren
Gostilna Koren je gostilna z več
kot 200-letno tradicijo. Nahaja se
kilometer pred Dobrno ob križišču za Dobrno in je predvsem poznana po hišnih specialitetah, divjačini, sladkovodnih in morskih
ribah ter jedeh z žara. Postrežejo
vam tudi sirove štruklje, ajdove
žgance in ostale domače dobrote.
Gostilna Koren je primerna za večje in manjše družbe, avtobusni
turizem in različna slavja. Ponujamo tudi vsakodnevne malice in
kosila.
GOSTILNA KOREN
Pristova 11, 3204 Dobrna
(03) 78 18 150
@ gostilna.koren@gmail.com
www.gostilnakoren.si

☎

Dnevni bar Arlič
Na koncu sprehajalne poti ob potoku Dobrnica se lahko okrepčate
v prijetnem baru z letnim vrtom.
Točijo vse vrste pijač in napitkov,
sprejemajo zaključene družbe do
25 oseb in organizirajo zabave.
DNEVNI BAR ARLIČ
Pristova 6, 3204 Dobrna
Kontakt: g. Beno Arlič
(031) 301 710
@ beno.arlic@gmail.com

☎
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Gostilna in pizzeria
Pod kostanji

POSLOVNI TURIZEM

Okrepčevalnica in
slaščičarna Jagoda
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V prijetno urejeni slaščičarni z velikim letnim vrtom nedaleč od hotela Vita proti centru Dobrne vam
skozi vso leto postrežejo obilico
različnih sladic. V poletnih mesecih vam je za osvežitev na voljo
pestra paleta različnih okusov
sladoleda. Nudijo tudi kavo, tople
in hladne napitke ter alkoholne in
brezalkoholne pijače.
OKREPČEVALNICA IN
SLAŠČIČARNA JAGODA
Dobrna 25, 3204 Dobrna
(035) 778 076, (031) 243 746
@ shenazijagoda@gmail.com
www.slascicarnajagoda.si

☎

Kava bar Mini Rosi
Nahaja se v mirnem stanovanjskem naselju v neposredni bližini
Mercator centra v središču Dobrne, nedaleč od hotela Vita (300
m). V kava baru z malim simpatičnim vrtom pod vrbo žalujko vam
postrežejo vse vrste pijač. Gazirane pijače, sadne sokove, vino, žgane pijače, veliko vrst čajev, najbolj
pa so prepoznavni po vroči čokoladi in zelo dobri ekspreso kavi, ki
jo postrežejo z raznimi dodatki.
KAVA BAR MINI ROSI
Dobrna 15c, 3204 Dobrna
(031) 672 376, (041) 672 376
@ roser.mitja@siol.net

☎

Terme Dobrna
V Termah Dobrna je na voljo
osem prostorov različnih velikosti
za različne priložnosti. Ob podpori tehnične opreme vam bodo
s strokovno pomočjo, prizadevanjem in prijaznostjo zaposlenih
omogočili, da bo vaše srečanje
takšno, kot ste si ga zamislili. Ob
tem vam bo naše mirno okolje
pričaralo ustvarjalno vzdušje in
sproščeno delo.
Na voljo so seminarski prostori:
konferenčna dvorana Vivat, seminarska soba Viva, dvorana v
Zdraviliškem domu, Modri salon
v Zdraviliškem domu, Holistični
center in A la carte restavracija v
hotelu Vita.
Dodatna ponudba pri izvedbi seminarjev, delavnic, poslovnih sestankov: bivanje v hotelu Vita****,
vili Higiea**** in hotelu Park***.
Nudijo vso tehnično podporo,
napitke med odmori, kulinariko,
teambuildinge, organiziranje izletov, piknike in družabne igre.
TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

Kulturni dom Dobrna
V Kulturnem domu Dobrna sta
na voljo dve sodobno opremljeni
konferenčni dvorani s kapaciteto
100 oseb. Obe dvorani sta ozvočeni in imata projektor. Na voljo
je tudi manjši prostor s kapaciteto 25 oseb za izvedbo raznih delavnic. V njem se nahaja priročna
kuhinja.
Na vašo željo vam organizirajo
tudi gostinsko ponudbo po vaših
željah.
KULTURNI DOM DOBRNA
Dobrna 1a, 3204 Dobrna
Kontakt: ZTŠK Dobrna
(03) 78 01 064
@ tic@dobrna.si
www.ztsk-dobrna.si

☎

Turistične kmetije in ostali soustvarjalci turistične ponudbe

Kmetija se nahaja 4 km iz centra
Dobrne, pod obronki Paškega
Kozjaka, na nadmorski višini 600
m. Nudi možnost preživljanja
prostega časa v naravnem okolju
podeželja, spoznavanja rastlinskega in živalskega sveta ter življenja
in dela na kmetiji, predvsem pa
organiziranja raznih srečanj, piknikov, učnih delavnic in taborov
v naravi, družabnih dogodkov in
prireditev, saj imajo na voljo urejen piknik prostor za 120 oseb
ter lepo urejene travne površine
za izvajanje različnih športnih
dejavnosti. Na kmetiji je možen
tudi ogled stare kovačnice in številnih orodij, ki so jih nekdaj uporabljali pri kmečkih opravilih. V
neposredni bližini je hiša z dobro
ohranjeno spomeniško zaščiteno
črno kuhinjo » Pri Šumej«, ki si jo
je možno tudi ogledati. S kmetije
so možni številni krajši ali daljši
sprehodi na različne točke, kot na
primer sprehod na hrib Grušovec
ali sprehod do Drenovca in Lovske
steze. Je tudi primerna izhodiščna
točka za kolesarje, ki si želijo raziskovanja po okoliških poteh.
KMETIJA MAROVŠEK
Brdce nad Dobrna 2a,
3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Branko Brecl
(035) 778 652, (031) 259 636
@ branko.brecl1@gmail.com
www. piknik-marovsek.si

☎

(turistična kmetija z namestitvijo)
Kmetija Šumečnik je prava izbira,
če si želite oddiha v neokrnjeni
naravi, v hiši sredi gozda, obdani
s šumenjem potočkov, sprehodov
ali kolesarjenja v okolici, nabirati
gozdne sadeže ali pomagati pri
košnji in spravilu krme. Na kmetiji nudijo tudi prenočišča, če pa
si želite pristne domače kuhinje,
mesnih izdelkov, zaseke ali kruha
iz krušne peči pa ne bo nobene
zadrege. Na kmetiji Šumečnik
vam ponujajo vse to in še marsikaj lepega.
KMETIJA ŠUMEČNIK
Strmec nad Dobrno 11,
3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Andrej Farkaš,
(041) 856 622
@ andrej.farkas1@siol.net

☎

Izletniška kmetija
pri Minki
Na domačiji vas bodo z veseljem
postregli in vam ponudili prigrizke, domače dobrote in slaščice,
domače žganje in borovničevec.
Njihova hišna specialiteta je
»Minkin štrudl«.

IZLETNIŠKA KMETIJA PRI MINKI
Klanc 29, 3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
(035) 778 333
@ matejsvent1@gmail.com

☎

Čebelarstvo Krulec
Čebelarstvo Krulec je 600 m oddaljeno iz centra Dobrne. Ponujajo vam nakup različnih vrst medu
(cvetlični, kostanjev, akacijev,
mešani gozdni), cvetni prah, propolis, svečke iz čebeljega voska,
medice, sirup smrekovih vršičkov, čebelji dar s sirupom rdeče
pese…
Po predhodni najavi je možna
tudi degustacija čebeljih izdelkov.
ČEBELARSTVO KRULEC
Klanc 86a, 3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Ivan in ga. Sonja Krulec
(041) 226 393, (051) 335 616
@ ivan.krulec@gmail.com

☎
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Piknik prostor na
kmetiji Marovšek

Kmetija Šumečnik

Za vnaprej naročene skupine imajo na voljo dva velika prostora
(1x 30 oseb in 1x 15 – 20 oseb).
Številne dobrote te kmetije lahko
kupite v njihovi domači prodajalni, prisotni pa so tudi ob sobotah
na tržnici v Dobrni in ob nedeljah
v avli hotela Vita. Ponujajo vam
hrustljavo zapečeno slano in sladko pecivo, suhomesnate izdelke
in različne čajne mešanice.

Črna kuhinja pri Šumej
Črna kuhinja pri Šumej se nahaja
v Brdcah nad Dobrno, na manjši
kmetiji na področju občine, ki
je do današnjih dni ohranila del
stavbne in kulturne dediščine
naših prednikov. V lepo ohranjeni črni kuhinji podoživimo način
bivanja izpred tristo let.
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Ustvarjalnica Zvonček
– prodajna galerija
cudv Dobrna
V ustvarjalnici Zvonček vam bodo
predstavili ročno izdelane unikatne izdelke, ki jih boste lahko tudi
kupili. Izdelki so lahko izviren
spominek, osebno ali poslovno
darilo in so tako dekorativne kot
uporabne vrednosti. Narejeni so
iz gline, lesa, recikliranega papirja, z dodatki vezenin. Nudijo tudi
zelišča z domačega zeliščnega
vrta ter iz njih narejene dišeče
sveče, mila in olja.
Želijo aktivno sodelovati s krajani
in obiskovalci Dobrne vseh generacij, zato se trudijo nekajkrat
letno organizirati tudi skupna
druženja ob kratkih predavanjih,
skupnih pogovorih ali kreativnih
delavnicah.
USTVARJALNICA ZVONČEK –
PRODAJNA GALERIJA CUDV
DOBRNA
Dobrna 41, 3204 Dobrna
Delovni čas:
pon – sob 9.00 – 12.00
(031) 713 440, (03) 78 01 000
@ vdcdobrna@gmail.com
issuu.com/vdc-dobrna

☎

Informacije: Tic Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
(03) 78 01 064
@ tic@dobrna.si
www.ztsk-dobrna.si

☎

Učni čebelnjak
Čebelarskega društva
Dobrna
Učni čebelnjak se nahaja pod
vznožjem
hribčka
nasproti
Osnovne šole Dobrna. Postavljen
je bil v letu 2011 s sredstvi iz Sklada za ohranitev kranjske čebele
pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Učni čebelnjak služi učencem, ki
so vključeni v čebelarski krožek
Osnovne šole Dobrna, za bolj poglobljeno spoznavanje življenja
čebel in dela z njimi. Ob učnem
čebelnjaku so zasajene cvetoče
medovite rastline, ki nudijo čebelam nektar in cvetni prah.
UČNI ČEBELNJAK ČEBELARSKEGA
DRUŠTVA DOBRNA
Kontakt: g. Ivan Krulec
(051) 335 616
@ ivan.krulec@gmail.com

☎

Zgornji Vovkov mlin na
domačiji Pungartnik
Je najbolj ohranjen mlin v dolini
mlinov, star več kot 450 let. Mlin
so obnovili in je septembra 2007
začel ponovno delovati. Lastniki
mlina vam po predhodnem dogovoru pokažejo tudi njegovo notranjost. Pri njih lahko dobite moko
in ostale domače krušne dobrote,
pridobite pa tudi planinski žig.
ZGORNJI VOVKOV MLIN
NA DOMAČIJI PUNGARTNIK
Lokovina 36, 3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
(035) 890 194

☎

Turizem na kmetiji
”Vrba”
Nahaja se ob Anini poti. V prijetnem okolju si lahko pripravite
piknik, saj vam ponujajo lepo
urejen in opremljen prostor. Po
naročilu vam pripravijo tudi domačo hrano.
TURIZEM NA KMETIJI »VRBA«
Vrba 17, 3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Janko Černe,
(041) 648 755

☎

Domačija pri Papež
Kmetija Javornikovih se nahaja v
Strmcu nad Dobrno, na 900 metrih nadmorske višine. Po domače
imenujejo kmetijo pri Papež. Gospa Marta Javornik je predsednica Aktiva kmečkih žena Dobrna.
Odlično peče kruh in pecivo, za
svoje kifeljčke je dobila priznanje
na tekmovanju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.
DOMAČIJA PRI PAPEŽ
Strmec nad Dobrno 14,
3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: ga. Marta Javornik
(040) 723 873
@ marta.javornik@gmail.com

☎

Ekološka kmetija Štravs
Ekološka kmetija Štravsovih se
nahaja na Brdcah, na 850 m nadmorske višine v smeri Paškega
Kozjaka. Znani so po odličnem
domačem kruhu, ki ga gospa
Ivanka peče že dobrih 30 let.

EKOLOŠKA KMETIJA ŠTRAVS
Brdce nad Dobrno 19,
3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
(031) 341 167
@ matjaz.stravs@gmail.com

☎

Planinski dom na
Paškem Kozjaku
Dom na Paškem Kozjaku se nahaja nad dolino reke Pake, vzhodno
od Velenja in južno od Mislinje.
Do doma se lahko pripeljemo z
avtomobilom, in sicer iz Velenja,
Gornjega in Srednjega Doliča ter
iz Dobrne, ali pa se na izlet odpravimo peš. Dom je lepa izhodiščna
točka za vzpon na Basališče, ki je
najvišja točka Paškega Kozjaka.
Imajo tudi ponudbo hrane in pijače, ki jo prilagajajo glede na letni
čas.
PLANINSKI DOM
NA PAŠKEM KOZJAKU
Paški Kozjak 61, 3320 Velenje
Delovni čas:
med tednom - popoldne,
sobote, nedelje, prazniki - cel dan
Kontakt: ga. Olga Ramšak
(051) 254 760

☎

Lovska koča na Trojni
V smeri planinske poti v zaselku
Klanc proti Paškemu Kozjaku leži
Koča na Trojni, kjer se odpira čudovit pogled na okolico Dobrne
in Celjsko kotlino. V koči se je po
predhodnem dogovoru možno
okrepčati in si ogledati trofeje in
zgodovinske slike iz dejavnosti
Lovske družine Dobrna. Vsako
leto se tam odvijajo športno –
strelska tekmovanja med ekipami
lovskih družin.
LOVSKA KOČA NA TROJNI
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Jože Klinc
(051) 656 137
@ klinc.joze@siol.net

☎

Ribnik v Lokovini
Na ribniku v Lokovini, s katerim
upravlja Prostovoljno gasilsko
društvo Dobrna, si lahko privoščite športni ribolov, obstaja pa tudi
možnost uporabe prostora za razna praznovanja.
RIBNIK V LOKOVINI
Delovni čas: petek, sobota,
nedelja in po dogovoru
Kontakt: g. Pohajač Štefan
(051) 324 164
@ pgd.dobrna@gmail.com,
stefan.pohajac@t-1.si

☎

pgd-dobrna.si
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Zanj je dobila tudi 3 priznanja na
tekmovanju Dobrote slovenskih
kmetij na Ptuju.
Sicer pa se na kmetiji ukvarjajo
s pridobivanjem in prodajo energije iz obnovljivih virov, nudijo
storitve s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo ter opremo.
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Galerija Kapelica
V neposredni bližini vile Higiea je
razstavna galerija z zbirko nabožnih predmetov, mašnih oblačil
…, vredna ogleda.
GALERIJA KAPELICA
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Jože Polenek
(041) 844 261
@ polenek.joze@gmail.com

Vožnja s turističnim
vlakcem

Domačija Blažiš –
zbirka starin

Turistični vlakec vas popelje na izlete po okolici Dobrne. Razporedi
voženj se nahajajo v animaciji Hotela Vita ter na parkirnem mestu
vlakca.

Domačija Blažiš se nahaja v Lokovini, v zaselku Srebotno. Zbiralec
Peter Habe že vrsto let zbira starine. Na domačiji si boste lahko
ogledali zbirko starin, ki zajema
motorje, kolesa, sablje, vojaško
in gasilsko opremo, ostanke letala, ki je med 2. svetovno vojno
strmoglavilo v Socki pri Dobrni,
etnološke predmete in razglednice Dobrne z okolico ter še druge
starinske predmete. Poleg tega
pa domačija Blažiš ponuja tudi
športni ribolov in oddajo piknik
prostora. Lokacija piknik prostora je pri ribniku Blažiš, kjer je na
voljo igrišče za razne športe, ročni
nogomet in otroško igrišče.

Delovni čas: po razpisanih
razporedih in po dogovoru
Kontakt: g. Jože Polenek
(041) 844 261
@ polenek.joze@gmail.com

☎

☎

Domačija Lamperček

Hiša kulturne dediščine
Pod hribom, nedaleč od Zdraviliškega doma, je v nekdanjem
topliškem kozolcu izjemno bogata zbirka starin, ki odstira utrip
življenja na podeželju v nedavni
preteklosti.
HIŠA KULTURNE DEDIŠČINE
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Jože Polenek
(041) 844 261
@ polenek.joze@gmail.com

☎

Domačija Lamperček leži na meji
dveh sosednjih občin, Dobrne in
Velenja, natančneje v Vinski Gori,
nekdaj Šentjanž pri Velenju. Njihova obora divjadi na 13 ha je danes dom več kot stotim jelenom,
košutam, damjakom in muflonom. Kmetijo sestavljajo kmečka
hiša, gospodarsko poslopje, mlin,
dva kozolca in drugi spremljajoči
prostori. Ponudbo so razširili na
etnološki in lovski muzej, obnovili
stari kozolec ter mu dogradili večji pokrit družabni prostor, uredili
zunanji piknik prostor z otroškim
igriščem in postavili zunanje igrišče, namenjeno različnim športnim aktivnostim.
DOMAČIJA LAMPERČEK
Črnova 1, 3320 Velenje
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Tomaž Drev
(031) 318 101, (03) 589 01 04
@ tomaz.drev@siol.net
www.domacija-lampercek.si

☎

DOMAČIJA BLAŽIŠ
Lokovina 30, 3204 Dobrna
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Peter Habe
(031) 771 312
@ habe.peter@gmail.com

☎

Turistična kmetija
Soržev mlin
Turistična kmetija Soržev mlin
se nahaja v Novi Cerkvi, točneje
v Polžah ob reki Hudinji. Njena
voda že stoletja poganja mlin,
200 let staro in še delujočo venecijansko žago in do pred nekaj
desetletij tudi kovačnico. Tu boste
spoznali žlahtno dediščino mlinarstva in žagarstva, del tehniške

TURISTIČNA KMETIJA
SORŽEV MLIN
Polže 1, 3203 Nova Cerkev
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Oton Samec
(03) 78 12 542
@ sorzev.mlin@gmail.com

☎

Kje KUPOVAti?

Market Dobrna
Market Dobrna je dobro založena samopostrežna trgovina, ki
vam nudi artikle po zelo ugodnih
cenah in artikle iz Tuševega kataloga po akcijskih cenah. Nudijo
vam tudi sveže pečene žemljice,
točeno primorsko vino in narezke
za različne priložnosti.
MARKET DOBRNA
Dobrna 11 a, 3204 Dobrna
Delovni čas: pon - pet 7.00 - 19.00,
sob 7.00 - 12.00, ned 7.30 - 11.30
(035) 778 055
@ sp-dobrna@kz-celje.si
www.kz- celje.si

☎
Grad Lemberg
Grad Lemberg stoji na kamnitem
pomolu nad vasjo Lemberg pri
Novi Cerkvi, ob cesti med Novo
Cerkvijo in Dobrno, spada pa v
Občino Vojnik. Prva posredna
omemba gradu je v listini iz leta
1213, v kateri je kot priča podpisan Eberhard Lemberški - Vlscalcus de Rauenberch et frater eius
Eberhardus de Leuburch.
Leta 2007 ga je odkupil sedanji lastnik, zgodovinar in geograf Franci Zidar, ki se od takrat ukvarja z
obnovo in načrtuje nove kulturne
vsebine. Enkrat letno, na prvo nedeljo v septembru, grad oživi, ko
pripravijo kulturno-etnološko prireditev Grajsko popoldne.
GRAD LEMBERG
Lemberg 24, 3203 Nova Cerkev
Delovni čas: po dogovoru
Kontakt: g. Franci Zidar
(040) 642 049
@ e3.francizidar@gmail.com

☎

Supermarket Mercator
Dobrna
Supermarket Mercator Dobrna
nudi bogato izbiro na oddelkih
sadja in zelenjave, pakiranega
mesa, kruha in pekovskega peciva
ter že pripravljenih jedi v toploteki.
SUPERMARKET MERCATOR
DOBRNA
Dobrna 14 a, 3204 Dobrna
Delovni čas: pon - pet 7.00 - 19.00,
sob 7.00 - 15.00, ned 8.00 - 12.00
(051) 285 859
@ 017793.prodajalne@mercator.si
www.mercator.si

☎

Kiosk Vida Dobrna
Nahaja se v centru Dobrne ob
pošti. Nudijo vam prodajo časopisov, razglednic, cigaret, galanterije in turističnih spominkov.
KIOSK VIDA DOBRNA
Delovni čas: pon - pet 6.00 - 15.30,
sob 7.00 - 12.30, ned 7.00 - 12.00
Kontakt: ga. Albina Krameršek
(031) 201 263

☎

Trgovina Trimex prodajna enota Dobrna
Nudijo vam prodajo oblačil in
obutve za vse generacije. Pričakujejo vas prijazne in ustrežljive
prodajalke.
TRGOVINA TRIMEX – PRODAJNA
ENOTA DOBRNA
Dobrna 18, 3204 Dobrna
Kontakt: ga. Majcen Irena
(035) 778 777

☎
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kulture še v svojem živem delovanju, kar je pri nas že redkost. Vsi
objekti na kmetiji so kulturnozgodovinski spomeniki, družina
pa jih ohranja v njihovi prvobitni
vlogi in nadaljuje tradicijo. Razpolagajo s štirimi apartmaji.

Kje SE SPROSTITI IN UREDITI?
desetletja uporabljamo za utrjevanje organizma in izboljšanje
celotne psihofizične kondicije posameznikov in skupin.
Glavni zdravilni dejavnik je kalcij
– magnezij hidrogenkarbonatna
alkalna akratoterma s temperaturo od 35°C do 36,5°C.
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Zaradi kalcijevih ionov, ki jih voda
vsebuje, deluje termalna voda iz
Dobrne protivnetno in protialergično pri vseh kroničnih vnetjih
prebavil in sečil. Ob tem pospešuje odvajanje vode in posredno
pomaga pri izločanju ledvičnih in
žolčnih kamnov iz telesa.

Bazeni v Termah
Dobrna
Bazeni s termalno vodo so na voljo v hotelu Vita in v Zdraviliškem
domu. Alkalna termalna voda s
temperaturo ob izviru okoli 35°C
do 36,5°C, ki vsebuje primerne
količine kalcija, magnezija in hidrogenkarbonata, je glavni zdravilni dejavnik v Termah Dobrna.
Topli vrelec na Dobrni so poznali že stari Kelti in Rimljani. Leta
1403 se je voda prvič uporabljala
v zdravstvene namene. Od leta
1542 pa velja termalna voda na
Dobrni za idealno sredstvo pri
zdravljenju ginekoloških in uroloških obolenj, revmatičnih in
revmatizmu sorodnih obolenj,
zdravljenju bolezni in poškodb
gibalnega sistema.
Termalna voda v Dobrni je zdravilna tudi za bolnike s perifernimi obolenji ožilja, za bolnike z
nevrološkimi težavami, za vse s
sladkorno boleznijo, povišanim
krvnim pritiskom, lažjimi obolenji srca in dihal. S pridom jo že

Ministrstvo za zdravje je potrdilo
termalno vodo kot naravni zdravilni dejavnik.
Sestava termalne vode:
Sestavina

g/l

Litij

0,000005

Natrij

0,00393

Magnezij

0,0210

Aluminij

0,000014

Cink

0,000034

Nitrat

0,00142

Hidrofosfat

0,00005

Kalij

0,00093

Kalcij

0,0744

Klorid

0,00110

Sulfat

0,0179

Hidrogenkarbonat

0,3186

Železo

0,000026

Baker

0,000016

Informacije: Recepcija bazena
(hotel Vita, III. nadstropje)
(03) 78 08 150
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

Dežela savn v
Termah Dobrna
V bazenskem kompleksu, v III.
nadstropju hotela Vita, se nahaja
kompleks savn z atraktivno ponudbo parnih in finskih savn ter
dodatno pestro ponudbo za izvajanje Kneippovega programa.
Zbližanje s tradicijo sproščanja in
čiščenja telesa v naši deželi miru,
osvežitve in sprostitve, bo na vas
delovalo blagodejno, tako kot
vpliva na nas energija pozitivnih
kristalov. Izbor kristalov, po katerih smo imenovali naše savne,
predstavlja kratko spoznavanje
kristalne dežele mineralov, ki jih
skriva in odkriva zemlja.
Vsak ponedeljek med 16.00 in
19.00 je savna rezervirana samo
za ženske.
Informacije: Recepcija bazena
(hotel Vita, III. nadstropje)
(03) 78 08 150
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

V Termah Dobrna deluje vrhunski
masažno lepotni center »HIŠA NA
TRAVNIKU«. Najsodobnejši aparati za nego telesa in obraza se
prepletajo in združujejo z zgodovino, z že tradicionalno znanimi
dotiki vrhunskih maserjev – vse
za to, da vas razvajamo, sproščamo in prebudimo notranjo lepoto, ki jo skrivate v sebi.
V masažno lepotnem centru vam
nudijo masaže in sprostitvene rituale, ayurvedo, nego in čiščenje
obraza, ličenje, nego telesa, nego
dlani in stopal, oblikovanje telesa,
programe za sprostitev in razvajanje ter programe za oblikovanje
telesa.

FRIZERSTVO K&M STYLING
Lokacija: v pritličju hotelu Vita
Informacije in rezervacije:
Recepcija masažno lepotnega
centra »Hiša na travniku«
(Hotel Vita, I. nadstropje)
(03) 78 08 545, (051) 329 506
@ frizerski.salon@terme-dobrna.si

☎

SALON METKA,
MARJETA KRAJNC S.P.
Dobrna 15 c, 3204 Dobrna
(035) 778 200
@ krajnc.metka@gmail.com

☎
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Frizerstvo Darja Kolar s.p.
Frizerski salon Darja Kolar, s.p., temelji na cilju zadovoljnih strank,
zato se jim od vsakem obisku maksimalno posvetijo, prisluhnejo
njihovim željam in jim strokovno
svetujejo. Nudijo tudi dodatne
ugodnosti za študente in upokojence ter nakup darilnih bonov.
FRIZERSTVO DARJA KOLAR S.P.
Dobrna 65 a, 3204 Dobrna
(031) 322 119
@ darja.kolar86@gmail.com

☎

Informacije in rezervacije:
Recepcija masažno lepotnega
centra »Hiša na travniku«
(Hotel Vita, I. nadstropje)
(03) 78 08 555
@ travnik@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

Salon Metka

Frizerstvo K&M Styling
Svojim lasem privoščite le najboljše in obiščite frizerstvo K&M
Styling. Lase vam oblikujejo in negujejo moderno, strogo, poslovno,
mladostniško, za najmlajše ali pa
samo malo drugače.

Salon Metka se nahaja v samem
centru, v stanovanjsko poslovnem objektu na naslovu Dobrna
15c. Nudijo vam žensko, moško
in otroško striženje klasičnih in
modnih linij po konkurenčnih
cenah. Odločite se lahko tudi za
nakup darilnega bona in z njim
razveselite svoje najdražje.

Aroma
V salonu nudijo terapevtske masaže (klasična masaža, limfna
drenaža, refleksna masaža stopal,
aromaterapijo …), pedikuro, manikuro, nego obraza in telesa, depilacijo in parafinske obloge rok
in nog. Omogočajo tudi nakup
darilnih bonov.
AROMA, MOJCA RAZGORŠEK S.P.
Dobrna 14 c, 3204 Dobrna
(041) 531 654
@ aroma.mr@gmail.com

☎

T URIS T IČNI KAŽI P O T

Masažno lepotni center
Hiša na travniku

Uporabljajo kozmetiko Rene Furterer, ki se ponaša z več kot 50 leti
tradicije in pariškega slovesa. Kozmetiko odlikuje skupek eteričnih
olj: rožmarin, meta, žajbelj, bazilika, timijan, pomaranča, kumina,
limona, nageljnova žbica, čajevec,
evkaliptus in sivka.
Gostom nudimo barvanje, tudi z
naravnimi barvami brez amonijaka, striženja moških, ženskih,
otroških las, trajne ondulacije, pramene in še in še … po konkurenčnih cenah z dodanim brezplačnim
razvajanjem za naše stranke.
Nudimo ugodnosti za upokojence, ženski dan (Evin dan), moški
dan (Adamov dan) in dan za najmlajše.

ZABAVA

T URIS T IČNI KAŽI P O T
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Rojstnodnevne zabave
s škratom Vitkom v
Termah Dobrna

Plesni večeri v
Termah Dobrna
V kavarni hotela Vita prirejajo plesne večere vsak petek, soboto in
nedeljo zvečer, vsako sredo in nedeljo pa v vinski kleti vile Higiea.
FOTO: Fotostudio Tim, Vrhnika

TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

Poroke v
Termah Dobrna

Prostor v vinski kleti sprejme od
15 do 45 oseb in je namenjen
različnim dogodkom, kot so sprejemi, praznovanja osebnih in drugih obletnic, poslovna srečanja,
vinske pokušine in poroke. Prava
posebnost v vinski kleti so Bakhusove pojedine.

Civilni obred poteka v poročni
dvorani v vili Higiea ali na prostem v letnem paviljončku sredi
parka, kar je prekrasno doživetje.
Slavje pripravijo v svečani dvorani
Zdraviliškega doma, mali dvorani
Zdraviliškega doma ali v a`la carte
restavraciji hotela Vita. Mladoporočencem nudijo številne ugodnosti pri ostalih storitvah, če se
odločijo svoj najlepši dan praznovati v Termah Dobrna.

TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

Zabave v vinski kleti
pod vilo Higiea

☎

☎

Škrat Vitko je kostanjev dobrovoljček – dobrodušen, okrogloličen škrat, ki se z otroci skriva,
telovadi in tudi ušpiči kakšno
nepozabno vragolijo. Za otroke
od 2. do 8. leta pripravijo tri različno tematsko obarvane dvourne
rojstnodnevne zabave s prej omenjenim škratom.
Animacijski program izvaja animator.
TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
(03) 78 08 110
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

☎

Nočni bar
Nočni bar se nahaja v centru Dobrne poleg glavnega parkirišča in
je odprt vse dni v letu.
NOČNI BAR CANK JOŽE S.P.
Dobrna 9, 3204 Dobrna
Delovni čas: pon - sob 16.00 - 4.00,
ned 16.00 - 2.00
(035) 778 450

☎

Namigi za doživetja v Deželi Celjski...

Izjemno Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, edinstveno na svetu, ki je namenjeno
kulturizaciji vesolja, nikakor pa
ne militarizaciji ali komercializaciji.

Muzej premogovništva
Velenje
Izjemen muzej pod zemljo z najbolj sodobno tehnologijo in ureditvijo. V nedrjih zemlje vam celo
postrežejo s knapovsko malico.

Žička kartuzija
Nedaleč od Slovenskih Konjic se
nahaja naša najstarejša kartuzija,
pravi biser srednjeveške sakralne
arhitekture. Nastala je v 12. stoletju kot prva kartuzija zunaj meja
zahodnih samostanov.

Šmartinsko jezero
Stari grad nad Celjem

Privlačna turistična destinacija
pri Celju, pravi raj za pohodnike,
ribiče, ljubitelje narave in vožnje
z ladjo po jezeru.

Je prava ikona Celja, še bolj žlahtno podobo knežjega mesta pa
daje Knežji dvor ob Narodnem
domu, kjer so na ogled postavljene izkopanine iz rimske dobe
(stalna razstava Mesto pod mestom).

Informacije:
TIC Dobrna
(03) 78 01 064

☎

www.dezela-celjska.si
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KSEVT Vitanje

SPLOŠNE
INFORMACIJE
O DOBRNI
Dobrna je pridobila status
občine z reformo lokalne samouprave RS leta 1998. Po površini
meri 31,68 km2 in ima 2.164 prebivalcev (podatek: 31. 12. 2009).

TURISTIČNI KAŽIPOT
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Dobrna je razdeljena na 11
naselij, in sicer Dobrna, Pristova, Loka pri Dobrni, Zavrh nad
Dobrno, Klanc, Lokovina, Brdce
nad Dobrno, Strmec nad Dobrno,
Parož, Vrba in Vinska Gorica. Največje naselje - vas Dobrna leži na
nadmorski višini 375 m, najvišje
ležeči del občine je Paški Kozjak
- Štrukljev vrh 1227 m.
Oddaljenost od upravnega središča v Celju je 18 km in od mesta Velenja 10 km. Do najbližjega
letališča v Mariboru je 60 km, do
letališča Brnik 85 km in do letališča v Grazu 120 km.
Klima Dobrne je zelo mila. Na
severu zapira kotlino Paški Kozjak, ki preprečuje vdor mrzlim severnim vetrovom. Srednja letna
temperatura je 8,4 ºC, srednja
poletna 16,5 ºC, srednja avgustovska 18,4 ºC, najvišja avgustovska
31,5 ºC.
Deževnih dni je povprečno 97 na
leto, letna količina padavin je okoli
960 mm, povprečna vlaga je 8 %.
Občina Dobrna je s sprejetjem
treh lokacijskih načrtov razširila
možnosti za razvoj turizma in
drugih poslovnih priložnosti.
Več informacij:
OBČINA DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna
t (03) 78 01 050 f (03) 78 01 060
@ obcina@dobrna.si
www.dobrna.si

POMEMBNE INFORMACIJE
Bankomat
Eden se nahaja v centru Dobrne
pri trgovini Market Dobrna, drugi pa v Pristovi na Bencinskem
servisu Dobrna.

Bencinski servis
Petrol Dobrna
Nahaja se v križišču, kjer iz smeri Velenja oziroma Celja zavijete
za Dobrno.
BENCINSKI SERVIS
PETROL DOBRNA
Pristova 21, 3204 Dobrna
Delovni čas: pon - sob 7.00 - 20.00
(v zimskem času 7.00 - 19.00),
ned 7.00 - 15.00
(v zimskem času 7.00 - 13.00),
(03) 78 18 028

☎

Zdravstvena postaja
Dobrna
Nahaja se v stavbi poleg Osnovne šole Dobrna. V njej delujeta
ambulanta splošne medicine in
zobozdravstvena ambulanta.
ZDRAVSTVENA POSTAJA
DOBRNA
Dobrna 5, 3204 Dobrna
(03) 78 00 540
(splošna ambulanta)
(035) 778 057
(zobozdravstvena ambulanta)

☎

Lekarna
Nahaja se v stavbi v centru Dobrne, na vogalu poleg glavnega
parkirišča.

Pošta Dobrna

Lekarna DOBRNA
Dobrna 9, 3204 Dobrna
(03) 78 18 111

Nahaja se v centru Dobrne v
občinski stavbi.

TIC Dobrna

POŠTA DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna
Delovni čas: pon - pet 8.00 - 10.30
in 14.30 - 17.00, sob 8.00 - 11.00
(03) 78 01 040

☎

Deluje v okviru ZTŠK Dobrna,
katerega ustanovitelj je Občina
Dobrna.

☎

Knjižnica Dobrna
Ob vstopu v Dobrno se v prizidku Osnovne šole Dobrna, v
novozgrajenem večnamenskem
objektu Kulturnega doma Dobrna, nahaja sodobna, prostorna in vsebinsko bogato založena knjižnica.
Dobrna 1a, 3204 Dobrna
Delovni čas: tor 12.00 - 14.00,
sre, pet 16.00 - 19.00,
sob 9.00 - 12.00
(03) 42 61 780

☎

TIC DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna
(03) 78 01 064

☎

113 POLICIJA
112 Center za obveščanje,
	medicinska pomoč,
	gasilci, veterinarska
pomoč, reševalne enote
www.dobrna.si
www.ztsk-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

KOLOFON
Izdajatelj: Občina Dobrna
VODJA PROJEKTA: Marija Švent
Besedila: Drago Medved,
Občina Dobrna, ZTŠK Dobrna, Terme Dobrna

Lektura: Herta Rošer
Oblikovanje: VOIA, Janja Vogrin s.p.
Fotografije: arhiv Term Dobrna, arhiv Občine Dobrna
arhiv ZTŠK Dobrna, Gregor Katič, Bojan Vrečer,
arhiv RA Kozjansko, arhiv in spletne strani
turističnih ponudnikov

Tisk: Eknjiga d.o.o.
Naklada: 6.000 izvodov
IZDAJA: november 2013

Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo.
Hoja po označenih poteh je na lastno odgovornost.
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ZTŠK DOBRNA, TIC DOBRNA
Dobrna 1a, 3204 Dobrna
t (03) 78 01 064 f (03) 78 01 060
@ tic@dobrna.si
www.ztsk-dobrna.si

TERME DOBRNA
Dobrna 50, 3204 Dobrna
t (03) 78 08 110 f (03) 78 08 111
@ info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si

OBČINA DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna
t (03) 78 01 050 f (03) 78 01 060
@ obcina@dobrna.si
www.dobrna.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje • Projekt sofinancira EU

