
 

DRUŠTVO   IZVIRI 

D O B R I N A 
 

         VABI  na     
 

17. TRADICIONALNI   NOČNI 

 
 

ki bo v soboto, 16. 2. 2013, ob 18. uri. 

Dobrina –Hrastje– Žusem – Dobrina 
 

Zberemo se ob 18. uri pri Gasilskem domu v Dobrini. 

S seboj prinesite »LAHTERNE«, da nam bo pot svetlejša.  

V cerkvi sv. Valentina bo molitveno srečanje 

Med potjo se bomo tudi okrepčali. 

 
 

       Pohod bo v vsakem vremenu.     
Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost. 

Z DOBRO VOLJO NA POT!                

     Startnina: 5 EUR, OTROCI  IMAJO  BREZPLAČNO! 
 

Informacije: Danica Recko, tel.: 031 509 828. 

Vljudno vabljeni! Veselimo se vaše udeležbe. 



 

IZVIRI, društvo za razvoj kmetijstva, turizma, športa, storitev in 

ohranjanje kulturne in naravne dediščine, Dobrina 

Dobrina 7,  3223 Loka pri Žusmu 

DŠ: 90729633, tel: 03/579-71-03 ali 031-509-828 
Spl. stran: http://users.volja.net/turist123, e-pošta: izviri.dobrina@gmail.com  

VABI  na  

17. TRADICIONALNI  NOČNI 

VALENTINOV POHOD 
ki bo v soboto, 16. 2. 2013, ob 18. uri.   

 Društvo IZVIRI Dobrina organiziramo Valentinov nočni pohod iz Dobrine na 

Žusem in nazaj v Dobrino. Zberemo se pri gasilskem domu v Dobrini na 

Kozjanskem, v občini Šentjur, ki leži v Savinjski regiji. 

Najprej nagradimo najmlajšega in najstarejšega pohodnika ter Valentina ali 

Valentino. Na pot krenemo za mladim vodičem, ki nosi luč v obliki srca. 

Pohodniki pa imamo različne »lahterne«, da nam je pot svetlejša. Med potjo 

imamo postojanko, kjer dobimo topel čaj in vino za energijo, da lažje pridemo 

na vrh Žusma vse do vrha v Krnico, ki je visoka 669 m. Tam nas čaka 

Valentinovo presenečenje ter lep razgled na okoliške pokrajine. Po krajšem 

postanku se spustimo malo nižje, proti dolini, kjer stojita dve lepi cerkvi, ena je 

posvečena Sv. Jakobu, druga pa Sv. Valentinu. V slednji pa bo molitveno 

srečanje, saj je ta pohod prav temu namenjen. Nato se vsi skupaj spustimo po 

poti navzdol v našo Dobrino. 

Mogoče se še marsikatero srce zaljubi na tem prelepem Valentinovem nočnem 

pohodu, zato želimo, da se ga udeležite in preživite ta prelep romantičen večer z 

nami v Dobrini. Pohod je srednje zahteven.  

Startnina je 5 EUR, otroci imajo brezplačno! 

Ko pridemo nazaj v Dobrino, izžrebamo nekaj startnih vstopnic.  

Prva nagrada enodnevni izlet z ladjo DORA iz Pirana v Benetke v sezoni 2013 

Informacije dobite na tel: 031 509 828, Danica Recko 

Vljudno vabljeni! 
     Predsednica društva: 

        Danica Recko, l. r. 
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Kako do nas v Dobrino na Kozjansko 

 

 
 

 

 

 


