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Dobrodošli v 
občini Trebnje!

Veliki Gaber z okolico

Ujeta v objemu Temenice, v razgibanem prostoru na stičišču alpskega, dinarskega 
in panonskega sveta, leži občina Trebnje s 163,3 kvadratnimi kilometri površine, 
okoli 12.000 prebivalci in mnogimi znamenitostmi. Skozi območje si vztrajno vtira 
pot najbolj znana dolenjska ponikalnica, Temenica, ki s svojim delovanjem ustvarja 
čudovito slepo dolino s številnimi ponori in poplavnimi ravnicami, ki jih bogatijo 
mnoge rastlinske in živalske vrste ter dobrosrčni ljudje. Občina Trebnje je pisan 
mozaik njiv, travnikov, sadovnjakov, vinogradov in gozda, naselja pa so umaknjena 
na terase in številne gorice, dvignjene nad poplavno dno.

V središču občine se nahaja mesto Trebnje, razpotegnjeno urbanizirano naselje, ki 
se vzpenja po terasah in gričkih na levem bregu Temenice. Na južni strani, nad tre-
banjskim gradom, se razteza gozdnato Bukovje z najvišjim vrhom, Trebnim vrhom 
(581 m), ki je priljubljena sprehajalna in izletniška točka mnogih Trebanjcev. Z vrha 
se odstirajo lepi razgledi po dolenjski valoviti pokrajini, ob lepem vremenu vse do 
Triglava. 

V tej pokrajini se boste zagotovo naužili naravnih lepot, lepih razgledov in vonja 
gozdov, ter občutili mehkobo okoliških zaobljenih gričkov. V svoje zavetje vas bodo 
povabili sončni vinogradi s široko odprtimi vrati zidanic, prijazni ljudje, prostrani 
travniki ter številne druge znamenitosti, ki kot biseri čakajo, da jih odkrijete! 

A

I

H

HRLubljana

Maribor

Koper

Bled

Novo 
mesto

Trebnje

Občina Trebnje
Površina: 163,3 km2

Število prebivalcev: 12.119 
(podatek Statističnega urada RS, 2012)

Število naselij: 131

Število krajevnih skupnosti: 12

Dobrodošli v zeleno-modri pokrajini!
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Cimermanova štirna v DobrnicuPogled z Vrhtrebnjega proti severozahodu

Velik del površja občine zavzema uravnano Dolenjsko podolje, ki se na severu 
dviga v Posavsko hribovje s pestro kamninsko zgradbo, na jugu pa prehaja v 
planotasto Suho krajino. To območje ima zmerno celinsko podnebje, prav v dolini 
Temenice pa se je izoblikovala zahodna meja subpanonskega vinogradništva. 

Osrednjo os Dolenjskega podolja predstavlja ponikalnica Temenica, ki vijuga po 
travnati poplavni ravnici, na levi in desni pa jo spremljajo terase in vinorodne 
gorice, prekrite z rdeče-rjavo ilovnato prstjo. Ta pas je izredno pomemben za 
poselitev in kmetijstvo, izkoriščata pa ga tudi avtocesta in železnica. 

Na severu se težko prehoden svet slemen in globoko zarezanih dolin Posavs-
kega hribovja najvišje vzpne na območju Zaplaza in Bajturna, ki je s 609 m 
nadmorske višine najvišja točka občine Trebnje. Pod Zaplazom leži obcestno 
naselje Čatež, tisti Čatež, ki ga je Fran Levstik izbral za zaključek literarnega 
potopisa Popotovanje iz Litije do Čateža. 

Južni del občine zavzema Suha krajina, ena izmed najbolj kraških pokrajin 
v Sloveniji, v kateri prevladujejo apnenci in dolomiti. Površje je razčlenjeno 
in razjedeno s številnimi vrtačami in drugimi kraškimi pojavi. V teh krajih ni 
površinsko tekočih voda, izjema je le ponikalnica Žibrščica, tradicionalno pa so 
se ljudje na tem območju oskrbovali z vodo iz kapnic in luž.

Ponor Temenice pri Dolenjih Ponikvah Catež

Pisan mozaik 

ˇ ˇ

Gradišcě



Razvaline gradu Šumberkč

O arheoloških 
sledeh 
Območje današnje občine Trebnje je bilo naseljeno že 
v srednjem paleolitiku, o čemer pričajo najstarejše 
arheološke najdbe v jami Zijalka pri Mačjem Dolu 
(Marovški zijalki) in najdba paleolitskega orodja, ki je 
bilo odkrito ob izkopavanjih na Biču. V času bakrene 
dobe so se ljudje pričeli stalno naseljevati in se ukva-
rjati s poljedelstvom, na kar kažejo tudi ostanki ene 
izmed takratnih naselbin z obrambnim zidom, ki so bili 
odkriti na grebenu Stari grad nad Seli pri Šumberku. 
Znotraj naselbine so bili najdeni tudi ostanki hiše.

V 8. stoletju pred našim štetjem je dolino reke Teme-
nice in pot v Mirnsko dolino obvladovala naselbina na 
Gradišču pri Trebnjem, trebanjski del Suhe krajine, 
Globodolsko polje in pot v Mirnopeško dolino pa nasel-
bina na vrhu kopastega hriba Makovec pri Zagorici pri 
Dobrniču. Kasneje je nastala tudi naselbina Cvinger 
nad Koriti, ki je najverjetneje imela dva vhoda v naselje, 
obdajala pa so jo številna grobišča. 

Okoli leta 300 pr. n. št. se je težišče poselitve premakni-
lo z dosedanjih halštatskih naselbin na prodne ravnice 
ob rekah, kar dokazujejo izkopavanja v Zagorici pri Ve-
likem Gabru, proti koncu 2. in v začetku 1. stoletja pr. n. 
št. pa sta bila Cvinger nad Koriti in Kunkl pod Vrhtreb-
njem ponovno naseljena. 

Leta 1894 je v naše kraje pripeljal prvi vlak in poudaril pomembno prometno 
funkcijo Temeniške doline, z izgradnjo avtomobilske ceste Ljubljana–Zagreb pa 
se je pričela razvijati tudi industrija. Še pomembnejšo vlogo so ti kraji odigrali 
v času 2. svetovne in osamosvojitvene vojne, kar dokazujeta tudi spomenika 
narodnoosvobodilnim bojem in osamosvojitvenim bojem na Medvedjeku. Z 
izgradnjo avtoceste Ljubljana–Zagreb pa se je občina Trebnje vključila v osredje 
gospodarskega, političnega in družbenega dogajanja. 

Kasneje so Rimljani domačine prisilili, da zapustijo utrjena gradišča in se pre-
selijo v novoustanovljena mesta in manjša naselja v nižinah ob cestah. V tem 
času je Praetorium Latobicorum (Trebnje) postal ena najpomembnejših postaj 
na meji med Panonijo in Italijo, kar dokazujejo tudi bogate rimske najdbe: 
kamniti lev pri trebanjskem gradu, kamniti relief treh poprsij v veži trebanjske 
cerkve in milni kamen pri Koščakovi hiši. 

Po odhodu Rimljanov je sledilo obdobje preseljevanja ljudstev, kasneje pa so 
z naselitvijo Slovanov nastala nova močna naselitvena jedra okoli Trebnjega in 
Dobrniča. Iz tega obdobja izhaja tudi ena izmed razlag za ime mesta Trebnje, saj 
naj bi novi priseljenci močno iztrebili gozd. 

V zgodnjem srednjem veku so nastale številne cerkve in gradovi, Trebnje pa se 
v pisnih virih prvič omenja leta 1163 kot sedež pražupnije in leta 1351 kot trg. 
Ker je bilo to območje manj gosto poseljeno, so Ortenburžani v 14. stoletju sem 
naselili nemške koloniste, na kar še danes kažejo nekatera krajevna imena. 

Poleg nehumanosti fevdalnih vladarjev, prevelikih dajatev, kuge, požarov, napa-
dov kobilic, slabih letin, poplav in verskih vojn, so v 15. in 16. stoletju prebivalce 
tega območja pestili tudi turški vpadi. Sistem obveščanja pred njimi z ognje-
nim telefonom je deloval tudi v naših krajih, saj sta bila Grmada in Šumberk 
pomembni signalni točki. 

Steklena posoda, 
Pristava-Trebnje, 
grob 27, 2. stol.

Trinožna loncena posoda, 
Medvedjek, grob I-37, 
6-5 stol. pr. n. št. 

Kamniti rimski levˇ



Romarska 
cerkev 
Matere božje  
Romarska cerkev Matere božje na Zaplazu pri 
Čatežu je osrednje romarsko središče v Škofiji 
Novo mesto. Zaradi markantne lokacije na vrhu 
Zaplaškega hriba je priljubljeno zbirališče mnogih 
romarjev in izletnikov. Zgrajena je bila leta 1926, 
od ostalih cerkva v okolici jo značilno ločita se-
cesijska zvonika, ki se mogočno dvigata v višave in 
sta njen najbolj prepoznaven del.  

V cerkvi se nahajata kapela z relikvijami mučenca 
Alojzija Grozdeta in mozaik, ki upodablja blaženega 
Grozdeta, kateri zmagoslavno sedi ob Jezusu na 
nebesnem prestolu. 

V bližini cerkve je Marijin studenec, navadno 
imenovan »žegnani« studenec, ki mu mnogi 
pripisujejo zdravilno moč zlasti za očesne bolezni. 
Pod Zaplazom pa leži Čatež, kraj, kjer se zaključi 
tradicionalni Levstikov pohod iz Litije do Čateža. 

Reka Temenica
Reka Temenica je poleg Ljubljanice ena najbolj tipičnih ponikalnic, ki je tekom 
stoletij ustvarila najdaljšo slepo dolino v Sloveniji. Izvira v Posavskem hribovju pri 
vasi Javorje, zaradi menjavanja kamninske podlage pa na svoji poti do izliva v reko 
Krko izvira še dvakrat. Prvič postopoma izginja v ponorih pri Dolenjih Ponikvah, ob 
visokih vodah pa v požiralnikih pod Sveto Ano. Po nekaj kilometrih podzemeljskega 
toka izvira v več izvirih pod visokim skalnim spodmolom Zijalo, od koder teče po ozki 
dolini do vasi Vrhovo, pod katero ponovno ponikne. Zadnjič na dan priteče v Luknji 
pri Prečni in se po nekaj kilometrih površinskega toka izliva v Krko. 

Najbolj izrazito in slikovito rečno dolino v občini zaznamuje pestra biotska 
raznovrstnost s še vedno funkcionalnimi poplavnimi ravnicami, po katerih se visoke 
poplavne vode razlijejo povprečno dvakrat na leto. 

Jurjeva domačija  
Jurjeva domačija, spomenik lokalnega pomena, se nahaja v naselju Občine na robu 
Suhe krajine. Zaradi kulturnih, etnoloških, krajinskih, zgodovinskih in drugih izjem-
nih lastnosti ima poseben pomen za poznavanje življenja kmečkega prebivalstva v 
času pred, med in takoj po 2. svetovni vojni.  

Domačija je gručastega tipa – sestavljajo jo pritlična kmečka hiša, stranišče »na 
štrbunk«, lesena kašča, skedenj, vodnjak, brajda in sadovnjak. V preteklosti sta bila 
del domačije tudi hlev in enojni kozolec, ki pa se nista ohranila. 

Stanovanjska hiša je pritlična, delno zidana in delno lesena, krita z dvokapno slam-
nato streho s čopom na obeh koncih slemena. V njej najdemo vežo s črno kuhinjo 
in prostorom za sušenje suhomesnatih izdelkov (“šija”), shrambo (“špajza”), večjo 
sobo (“hiša”), kamro, manjšo sobo (“štiblc”) in najstarejši del iz leta 1508 – klet. 
Pred hišo je brajda, na zadnji strani pa lesen svinjak. 

Skedenj je pritličen in lesen z dvokapno streho, krit s slamo. Postavljen je bil po letu 
1730, predelan in razširjen pa po letu 1848. Pod njegovim nadstreškom stoji lojtrski voz. 

Poleg skednja je sadovnjak s starimi sortami jablan in hrušk, na drugi strani ceste 
pa pritlična lesena kašča, ki je podkletena in krita s slamo. Ob njej stoji zidan vod-
njak z lesenim pokrovom in “vago” iz hrastovega lesa. 

Ob obisku domačije vas bo prevzel duh preteklosti in prepletenost spominov z 
novimi odkritji!

Notranjost Jurjeve domačije si lahko ogledate 
po predhodni najavi pri upravljavki domačije 
Alenki Lamovšek, na tel. št.: 00386 (0)41 890 909 ali 
e-pošti: alenka.lamovsek@gmail.com.

Osrednja os Dolenjskega podolja

Mozaik

Romarska cerkev Matere božje

Jurjeva hiša



Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje  

Zimski odpiralni čas  
(od 1. 10. do 30. 4.):  
torek, sreda, četrtek, petek, 
od 10. do 12. in od 14. do 18. ure, 
sobota in nedelja, od 14. do 18. ure.

Poletni odpiralni čas 
(od 1. 5. do 30. 9.): 
torek, sreda, četrtek, petek, 
od 10. do 12. in od 14. do 19. ure, 
sobota in nedelja, od 14. do 19. ure.

Zaprto 
vsak ponedeljek, 1. 1., velikonočna 
nedelja, 1. 5., 1. 11. in 25. 12..

Obeležje 
15. poldnevnika  
Skozi občino Trebnje poteka 15. poldnevnik, navidezni polkrog, ki povezuje oba 
Zemljina tečaja in vse kraje, kjer sonce istočasno vzhaja, doseže poldan in zahaja 
ter določa zemljepisno dolžino v vrednosti 15° 00´ 00´´. 

Na razgledni točki nad Vrhtrebnjem je zgrajeno kamnito obeležje s sončno uro in 
bronastim reliefom Slovenije, na katerem so prikazani pomembnejši kraji v državi, 
višji vrhovi in potek 15. poldnevnika preko slovenskega ozemlja. Del obeležja je tudi 
informativna tabla z osnovnimi informacijami o 15. poldnevniku. 

Na vstopu v mesto Trebnje z zahodne strani je poldnevnik obeležen tudi z veliko 
tablo in radijsko vodeno uro, ki kaže točen srednjeevropski čas. Ura je naravnana 
tako, da v tisoč letih zaostane ali prehiti le za eno samo sekundo. 

Naivna umetnost (tudi primitivna u.): Umetnost, zlasti slikarstvo, samoukov samorastnikov od 19. 
stoletja naprej. Naivna umetnost se je razvila kot reakcija na umetnost akademsko izobraženih avtorjev, 
močneje se je začela uveljavljati v 20. stoletju. Razvija se neodvisno od zgodovinskih umetnostnih slogov 
in smeri, značilni so poenostavljena risba, lokalne barve in ploskovit način upodabljanja. 
(Slovenika, slovenska nacionalna enciklopedija, 2011, str. 865) 
 

V poznih šestdesetih letih je bil v Trebnjem osnovan tabor 
likovnih samorastnikov, na katerem so se vsako leto (od 
leta 1968 dalje) srečevali ustvarjalci z vseh koncev sveta. 
Umetniki so v času tabora v Trebnjem bivali brezplačno, 
v zameno so tu ustvarjena dela poklonili mestu, od leta 
1971 dalje pa Galeriji likovnih samorastnikov.

Nastala je zbirka, ki ima že več kot 1000 umetniških del: 
slik, reliefov in skulptur, ki jih je ustvarilo 270 umetnikov 
iz 40 držav. Med njimi so tudi umetnine ustvarjalcev, 
katerih dela so cenjena v znamenitih muzejih in galeri-
jah po svetu. 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je danes znana 
kot edina zbirka naivne – samorastniške umetnosti v 
Sloveniji in ena pomembnejših v svetu. 

V Galeriji likovnih samorastnikov si lahko ogledate 
stalno razstavo, občasno pa tudi samostojne razstave 
znamenitejših avtorjev in dela iz gostujočih galerij iz 
Evrope.

Stalna razstava

Igor Dolenc, 
Žrnovec, 2011, 
olje na platnu, 

60 x 80 cm, 
inv. št.: GT1048

Zuzana Veresky, 
Tri neveste na 
kolesih, 2011, 
akril na platnu, 
45 x 65 cm, 
inv. št.: GT1044

Kontakt: 
tel.: 00386 (0)7 348 21 06
e-pošta: galerija@ciktrebnje.si

Informativna tabla in soncna ura Tabla z radijsko vodeno uro

Kamnito obeležje na Vrhtrebnjem
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Župnijska cerkev 
Marijinega vnebovzetja  

Ribnik Blato 

Trebanjski 
grad

V središču Trebnjega stoji župnijska 
cerkev Marijinega vnebovzetja z 
bakrenim, v zeleno odetim zvonikom, 
ki je prepoznaven že na daleč. Se-
danja poznogotska triladijska cerkev 
s šestimi osmerokotnimi stebri iz leta 
1443 stoji na mestu starejše cerkve. 
Krasi jo poznobaročni prezbiterij z Lan-
gusovo sliko Marijinega vnebovzetja, v 
vežo cerkve pa je vzidan relief s tremi 
poprsji iz rimske dobe.

V letu 2012 je bil ob 5. obletnici smrti 
častnega občana občine Trebnje, ljub-
ljanskega nadškofa in slovenskega 
metropolita, dr. Alojzija Šuštarja, na 
južni strani župnijske cerkve Marijinega 
vnebovzetja odkrit njegov spomenik. 
Šuštar se je rodil leta 1920 na Grmadi 
pri Trebnjem in si je vse svoje življenje 
prizadeval za izboljšanje odnosov med 
cerkvijo in državo. S svojim mednarod-
nim ugledom je veliko pripomogel tudi 
k priznanju samostojnosti Republike 
Slovenije.  

Trebanjski grad, ki se v virih prvič omenja leta 1386, njegovi začetki pa segajo v leto 
1000, stoji na desnem bregu Temenice na gričku pod avtocesto Ljubljana–Zagreb. 
Prvotni lastniki so bili Trebanjski gospodje s Koroške, pozneje pa so ga upravljali 
Ortenburžani, Celjski grofje, Habsburžani in drugi, od leta 1812 do 1824 pa je bil 
lastnik gradu tudi Friderik Irenej Baraga. 

Grad je ohranil več starinskih delov: četverokotni stolp s temelji iz časa Rimljanov, 
okrogli stolp iz časa turških vpadov, današnjo podobo pa je dobil v 16. stoletju. Na 
vrhu grajskih stopnic kot grajski stražar kraljuje kamniti lev iz rimskega obdobja, ki 
je upodobljen tudi v grbu občine Trebnje.

Ribnik Blato je nastal po sanaciji glinokopa propadle 
tovarne keramičnih ploščic iz Račjega sela. V njem 
živijo številne ribe, poleg ribnika pa stoji restavriran 
toplar Florijan iz leta 1902 z etnološko zbirko.

Na drugi strani glinastega področja je barjanski 
teren doline Vejarja, kjer se človek pozibava kot 
v zibelki, šota pa sega tako globoko, da so se po 
ustnem izročilu v to močvirje pogreznili turški osva-
jalci. Dokaz za to so na teh travnikih najdene konjske 
podkve, ki so manjše, kot jih imajo običajni konji. Ena 
izmed njih je pritrjena na nosilcu toplarja Florijana. 

Spomenik dr. Alojziju Šuštarju

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

Trebanjski grad

Toplar Florijan

Ribnik Blato



Spominski park 
osamosvojitvenim bojem  
Na Medvedjeku, leta 1991 prizorišču slovenske osamosvojitvene vojne, je zanimiv 
spominski park, ki ga tvorita betonska tankovska ovira s spominsko ploščo in BOV 
3 – bojno oklepno vozilo z oznako 3. BOV 3 je sodeloval v oboroženih spopadih na 
Medvedjeku in v Krakovskem gozdu, v spominski park pa je bil postavljen ob 20. 
obletnici teh bojev, v spomin in opomin na osamosvojitveno vojno ter dogodke, ki so 
se zgodili na tem mestu.  

Baragova domačija 
Baragova domačija v Mali vasi je rojstna hiša slovenskega misijonarja Friderika 
Ireneja Barage. V hiši sta urejeni dve spominski sobi, en prostor je opremljen s 
pohištvom iz takratnega časa, drugi pa z muzejsko postavitvijo predmetov in z 
označenimi postajami njegovega življenja v Kanadi in ZDA. Tam je pisal knjige za 
severnoameriške Indijance, jih učil brati in pisati, odvračal od alkohola ter jim 
omogočil, da so se izučili različnih obrti. Med bivanjem v La Pointu je napisal knjigo 
Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških Indijancev, s katero so Evropejci 
prvič spoznali zgodbo o indijanski princesi Pocahontas. Delo je prva knjiga sloven-
skega avtorja, ki opisuje neko tuje ljudstvo. 

Spominska 
soba 
1. kongresa 
Slovenske 
protifašistične 
ženske zveze  

V kulturnem domu v Dobrniču je Spominska soba ustanovnega 1. kongresa Slove-
nske protifašistične ženske zveze, ki obiskovalcem skozi slike približa podobo 
težkega časa, v katerem je potekal kongres, edinstven v takratni Evropi. Zasedal je 
v dobrniškem kulturnem domu od sobote, 16. 10., do ponedeljka, 18. 10. 1943, sredi 
hude vojne vihre. Udeležile so se ga ženske, izvoljene v vseh delih Slovenije in iz vseh 
vojaških enot, v katerih so delovale. 

Rastoči knjigi 
Poleg naravnih in kulturnih znamenitosti so bogate tudi naše kulturne korenine, saj 
so na pokrajinsko pestrem odru občine Trebnje v preteklosti ustvarjali in se kalili 
številni ljudje. Vsi pomembneži, ki so izšli iz trebanjske občine ali so na tem prostoru 
pustili viden pečat svojega dela, so vključeni v Rastočo knjigo Temeniške in Mirn-
ske doline, prvo stalno razstavo te vrste v Sloveniji, ki je postavljena v avli Centra 
za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) in Rastočo knjigo Veliki Gaber z 
okolico, ki se nahaja v Knjižnici Ivana Zorca v Velikem Gabru.

Ogled rastočih knjig vas bo obogatil, saj iz njih vejejo navdih, moč, ustvarjalnost in 
energija za duhovno rast in razvoj. 

Baragova domacijaˇ

Stalna razstava v spominski sobi
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Pohodne in 
sprehajalne 
poti  
Baragova pohodna pot 
18-kilometrska krožna Baragova pohodna pot povezuje pomembne kamenčke 
Baragovega življenjskega mozaika na območju občine Trebnje. Pot je označena: 
prične se pri župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem, ki je bila v letih od 
1799 do 1824 Baragova domača župnija, in se nadaljuje mimo trebanjskega gradu 
proti Baragovi rojstni hiši v Mali vasi. 

Od Baragove domačije se pot nadaljuje mimo Knežje vasi v Dobrnič, ki leži sredi 
rodovitne uvale in je središče severnega dela Suhe krajine. Staro jedro naselja pred-
stavlja zaokrožen trg z župnijsko cerkvijo svetega Jurija iz leta 1777. V njej je ohran-
jen krstni kamen, pri katerem je bil Baraga krščen, in njegov doprsni kip, ki je bil 
odkrit ob 100-letnici njegovega rojstva.

Iz Dobrniča se pot nadaljuje proti razloženemu hribovskemu naselju Vrhtrebnje, 
mimo obeležja 15. poldnevnika, na najvišjo točko pohoda Trebni vrh (581 m). Sledi 
še spust do trebanjskega gradu, ki je bil od 1799 do 1812 Baragov dom, kasneje pa 
tudi njegova last. 

Gozdna pot 
Zaplaške stezice
Gozdno pot Zaplaške stezice ses-
tavljata dve poti: daljša je dolga 
približno 3 km, krajša pa 1 km. 
Obe sta krožni, pričneta in končata 
se na Zaplazu, v neposredni bližini 
romarske cerkve Matere božje. 
Začetni del obeh poti poteka po isti 
trasi, na točki Pri panju se ločita, 
krajša se usmeri proti Marijinemu 
studencu, daljša pa se nadaljuje 
skozi prelepo Grajsko hosto na 
Bajturn, s 609 metri najvišjo točko 
občine Trebnje.

Spominska plošca na 
Baragovi domaciji

Šmaver

ˇ
ˇ

Pri panju

Pot na Ostri vrh  
Pot na Ostri vrh se prične na Rdečem Kalu pri Dobrniču, na križišču pri Domačiji 
Kresal, kjer je tudi smerna tabla in začetek poti, ki vodi nad Lazom, mimo kraških 
jam Koprivnice ter Male in Velike Vratnice na Mali vrh in naprej na Ostri vrh (523 m), 
ki je najvišja točka poti. Na izhodiščno točko se s Piramide, kot se Ostri vrh imenuje 
po domače, vračamo mimo lovske koče, krmilnega kozolčka in lovske opazovalnice. 
Pot je markirana in skoraj v celoti poteka v prijetni senci gozdov.



Pot iz Trebnjega na Trebni vrh   
Prične se pri trebanjskem gradu, kjer je informativna tabla, ki opisuje Baragovo 
pohodno pot. Do Trebnega vrha se prehodi le njen prvi del, pot se zložno vzpenja po 
mešanem gozdu mimo Male in Velike jame proti vrhu, od koder se odstira prelep 
pogled na dolino Temenice in okoliške dolenjske griče ter na Posavsko hribovje.

Poleg že omenjenih poti, na območju občine Trebnje potekajo tudi Pot Temenica, 
Šentlovrenski krog, Pot Mare Rupena, Učna pot Ivana Zorca, Sončkova pot, Po sle-
deh Jurija Kozjaka, Pot Romarjev, Urbanova pot, Popotovanje po Levstikovi poti in 
številne vinogradniške pešpoti, na katerih se lahko naužijete svežega zraka, lepih 
razgledov in napolnite z energijo za nadaljnje vsakodnevne podvige.

Grašcina Mala Lokaˇ

Turistično 
informacijski 
center Trebnje
Pri nas dobite podrobnejše informacije o turistični ponudbi občine Trebnje, opremili 
pa vas bomo tudi s publikacijami, razglednicami in ostalim informativnim gradivom.
 
TIC Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje

Kontakt:
tel.: 00386 (0)7 34 81 128
e-pošta: tic@trebnje.si
spletna stran: www.trebnje.si

Za piko na i:

Galaksija Trebnje d.o.o.
Podjetniška ulica 13, 8210 Trebnje

Kontakt:
restavracija: 00386 (0)7 30 45 934
bowling: 00386 (0)7 30 45 936
e-pošta: info@galaksijatrebnje.si

Okrepčevalnica in toplar 
Florijan Alen Okorn, s. p. 
Blato 22, 8210 Trebnje

Kontakt:
tel.: 00386 (0)7 30 44 859, 
gsm: 00386 (0)41 897 369 ali 00386 (0)31 304 206 
e-pošta: toplar.florijan@siol.net
spletna stran: www.florijan.si

Gostilna Ravnikar 
Bojana Ravnikar-Zagorjan s.p
Čatež 15, 8212 Velika Loka

Kontakt:
tel.:  00386 (0)7 34 89 029 
e-pošta: gostilna.ravnikar@volja.net

Gostilna Meglič, Martin Meglič s.p.
Obrtniška ulica 2, 8210 Trebnje

Kontakt:
tel.: 00386 (0)7 30 44 551, gsm: 00386 (0)41 648 631
e-pošta: gostilna.meglic@siol.net

Izletniška kmetija ‘’Obolnar’’
Dolenja vas pri Čatežu 17, 8212 Velika Loka

Kontakt:
tel.: 00386 (0)7 34 89 076, gsm: 00386 (0)41 622 934
e-pošta: kmetija.obolnar@siol.net




