
Dobrodošli  
             v objemu reke Temenice 



Površina (km2): 

163,3
Število prebivalcev 

(2020):  

13.133

Število krajevnih 

skupnosti:  

12
Število naselij: 

133

Ujeta v objemu Temenice, v razgibanem prostoru na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta, leži 
občina Trebnje s 163,3 km2 površine, okoli 13.133 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 v številne gorice, dvignjene nad poplavno dno.

V središču občine je mesto Trebnje, razpotegnjeno urbanizirano naselje, ki se vzpenja po terasah in gričkih na 
levem bregu Temenice. Na južni strani, nad trebanjskim gradom, se razteza gozdnato Bukovje z najvišjim Trebnim 
vrhom (581 m), ki je priljubljena sprehajalna in izletniška točka mnogih Trebanjcev. Z vrha se odstirajo lepi razgledi 
po valoviti dolenjski 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 in številne druge znamenitosti, ki kot biseri čakajo, da jih odkrijete.

OBČINA TREBNJE

Trebnje

Bled

Ljubljana

Koper

Novo mesto

Maribor
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01  Mesto Trebnje   
02  Obeležje 15. poldnevnika 
03  Cvičkova brajda
04  Ribnik Blato 04
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05  Hram iz leta 1883, Gradišče 
06  Svetinja   
07  Račje selo
08  Reka Temenica

REKA TEMENICA je poleg Ljubljanice ena izmed najbolj tipičnih ponikalnic, ki 
je čez stoletja ustvarila najdaljšo slepo dolino v Sloveniji. Izvira v Posavskem 
hribovju pri vasi Javorje. Zaradi menjave kamninske podlage na svoji poti do 
izliva v reko Krko izvira še dvakrat. Prvič postopoma ponika v ponorih pri Dolenjih 
Ponikvah, ob visokih vodah tudi v požiralnikih pod Sveto Ano. Po nekaj kilometrih 
podzemeljskega toka izvira v več izvirih pod visokim skalnatim spodmolom Zijalo, 
od koder teče po ozki dolini do vasi Vrhovo, pod katero ponovno ponikne. Na dan 
priteče spet v Luknji pri Prečni in se po nekaj kilometrih površinskega toka izliva v 
reko Krko. Najizrazitejšo in najslikovitejšo 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.

PISAN MOZAIK
Velik del površja 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 
jo spremljajo terase in vinorodne gorice, prekrite z rdeče-rjavo 
ilovnato prstjo. Ta pas je izredno pomemben za poselitev in 
kmetijstvo, izkoriščata ga tudi avtocesta in železnica. 

Na severu se težko prehoden svet slemen in globoko zarezanih 
dolin Posavskega hribovja najvišje vzpne na območju Zaplaza 
in Bajturna, ki je s 609 m nadmorske višine najvišja točka 
občine Trebnje. Pod Zaplazom leži naselje Čatež – tisti Čatež, 
ki ga je Fran Levstik izbral za zaključek literarnega potopisa 
Popotovanje od 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 ponikalnica Žibrščica, tradicionalno pa 
so se ljudje na tem območju oskrbovali z vodo iz kapnic in luž.
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TREBNJE SKOZI ZGODOVINO
Območje današnje občine Trebnje je bilo naseljeno že v 
srednjem paleolitiku, o čemer pričajo najstarejše arheološke 
najdbe v jami Zijalka pri Mačjem Dolu (Marovška zijalka) in 
najdba paleolitskega orodja, ki je bilo odkrito ob izkopavanjih 
na Biču. V času bakrene dobe so se ljudje začeli stalno 
naseljevati in se ukvarjati 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 Temenice in 
pot v Mirnsko dolino obvladovala naselbina na Gradišču pri 
Trebnjem, trebanjski del Suhe krajine, Globodolsko polje in 
pot v Mirnopeško dolino pa naselbina 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 pred našim štetjem se je težišče poselitve 
premaknilo z dosedanjih halštatskih naselbin na prodne 
ravnice ob rekah, kar dokazujejo najdbe izkopavanj v Zagorici 
pri Velikem Gabru, proti koncu 2. in na začetku 1. stoletja 
pred našim štetjem sta bila ponovno naseljena Cvinger nad 
Koriti in Kunkl pod Vrhtrebnjem.

Kasneje so Rimljani domačine prisilili, da zapustijo utrjena gradišča in 
se preselijo v novoustanovljena mesta in manjša naselja v nižinah ob 
cestah. V tem času je Praetorium Latobicorum (Trebnje) postal ena izmed 
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 miljni kamen pri Koščakovi hiši.

Po odhodu Rimljanov je sledilo obdobje preseljevanja ljudstev, kasneje 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 naseljenci močno iztrebili gozd.

V zgodnjem srednjem veku so nastali številne cerkve in gradovi. Trebnje 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, 
napadov 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 ognjenim telefonom je deloval tudi v naših krajih, saj sta bila Grmada 
in Šumberk pomembni signalni točki.

Leta 1894 je v naše kraje pripeljal prvi vlak in poudaril pomembno prometno 
funkcijo Temeniške doline. Z izgradnjo avtomobilske ceste Ljubljana–
Zagreb se je začela razvijati tudi industrija. Še pomembnejšo vlogo so ti kraji 
odigrali v času druge svetovne in osamosvojitvene vojne, kar dokazujeta 
spomenika narodnoosvobodilnim bojem in osamosvojitvenim bojem na 
Medvedjeku. Z izgradnjo avtoceste Ljubljana–Zagreb se je občina Trebnje 
vključila v osrednje gospodarsko, politično in družbeno dogajanje.09  Marovška zijalka 

10  Arheološka najdba: kipec Herkulesa z levom
11  Parna lokomotiva iz leta 1922
12  Arheološka najdba: Svetilke – oljenke
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Devet večjih kipov iz bogate zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje je predstavljenih v Galeriji skulptur na prostem,  
ki skupaj s prireditveno ploščadjo in odrom sestavlja edinstven prostor, namenjen kulturnim prireditvam. 
Postavitev kipov je zasnovana na podlagi ideje o povezovanju likovne umetnosti in literature ter lokalnega in mednarodnega 
prostora ter želje po povezovanju s knjižnico, književnostjo in najrazličnejšimi vrednotami. Obiskovalec Galerije skulptur na 
prostem lahko posamezna likovna dela poveže z motivi iz slovenske in tuje literature, od pripovedi o zlati ptici in rojenicah do 
Cankarjeve Skodelice kave, Prešernove Zdravljice ter Shakespearove tragedije Romeo in Julija. Hkrati postavitev umetniških del 
obiskovalca spodbuja k razmisleku o smislu življenja in sistemu vrednot, ki jih imata posamezen človek in družba kot celota.
Razstava kipov v središče postavlja ljubezen, ljubezen do otroka, partnerja, miru, svobode, domovine in druženja. 

Galerija skulptur na prostem    Kidričeva ulica 2, Trebnje    45.908739, 15.007307

13  Stalna zbirka v galeriji
14  Galerija skulptur na prostem

ZANIMIVOSTI V OBČINI TREBNJE

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 pa so tu ustvarjena dela poklonili mestu, od leta 
1971 dalje Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. 

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 galerijah po svetu. 

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

13
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Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

 Goliev trg 1, Trebnje

  +386 (0)7 34 82 106 / +386 (0)31 371 404   
  galerija@ciktrebnje.si

 1.10.–30.4. Ne in Po zaprto; To–Pe 10.00–18.00; So 14.00–18.00 
 1.5.–30.9.Ne in Po zaprto; To–Pe 10.00–19.00; So 14.00–19.00

 45.907954, 15.006261
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15  Zbirka starega orodja na skednju
16  Črna kuhinja  
17  »Hiša«
18  Hiša s svinjakom
19  Jurjeva domačija iz zraka

V hiši je dobro ohranjena črna kuhinja. Sobe 
so opremljene z opremo tedanjega časa, 
prav tako so pristni kuhinjski pripomočki. 
Dobro ohranjena je tudi stara lončena 
kmečka peč, v kateri vam lahko oskrbnik po 
predhodnem naročilu speče domač kruh.

Domačija ima ohranjen star sadovnjak, ki se 
razteza na blagem pobočju za skednjem.

Hiša je za oglede odprta po dogovoru.

ZANIMIVOSTI V OBČINI TREBNJE

Jurjeva domačija je od leta 2000 kulturno-
etnološki spomenik lokalnega pomena in ena 
izmed najzanimivejših kulturnih znamenitosti 
v občini Trebnje iz sredine 18. stoletja. Stoji v 
vasici Občine.

Lično, s slamo krito domačijo boste takoj 
opazili, če se iz Trebnjega zapeljete v smeri 
Žužemberka, saj stoji ob cesti, ki jo istočasno 
deli na dva dela. Na eni strani ceste stojita hiša s 
svinjakom in skedenj, na drugi pa kašča in zidan 
vodnjak z lesenim pokrovom. Zraven vodnjaka 
je prislonjena »vaga« iz hrastovega lesa, s 
pomočjo katere so v tistih časih zajemali vodo. 17›
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Jurjeva domačija

 Občine 11, Dobrnič

  Uroš Primc   
  +386 (0)31 520 721 

 uros.primc@guest.arnes.si 

 po dogovoru

  45.909869, 14.959188

15›

19 ›

16

›



20 Spominska soba
21  Razstava Baragovo življenje,  

vpeto v čipko
22  Baragov spomenik pri cerkvi  

v Trebnjem
23 Baragova domačija
24 Baragova rezina

ZANIMIVOSTI V OBČINI TREBNJE

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, jih 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 
slovenskega avtorja, ki opisuje neko tuje ljudstvo. 22›
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Baragova domačija

 Knežja vas 21, Dobrnič

  +386 (0)7 34 81 128 / +386 (0)30 717 267

 tic@trebnje.si

 po dogovoru

  45.905021, 14.949772

20›

 V BARAGOVI REZINI (BA-ČI) se prepletata tradiciji, ki ju ločuje ocean. Namenili smo ji maline, ki so jih Baragu ljubi Indijanci nabirali že dolgo 
pred prihodom Evropejcev, ter slast grozdja, katerega trta daje Baragi rodnim dolenjskim gričem prepoznavnost, delo in veselje. Baragovi 
rezini smo dodali rozine – kot presenečenja, ki so Barago prepričala, da je na pravi poti ob spajanju omenjenih tradicij, ter čokoladni 
mousse, kot tisto nekaj več, ki spodbudi ponos ob imenu znamenitega rojaka zaradi njegovih del in slovesa.

Osnova slaščice je nenavadno zanimiva - čokoladni biskvit kot osnova na temni podlagi in podoba črnega talarja,  
ki si ga je oblekel Friderika Baraga, ko je stopil na pot bogoslovja. Obarvali smo jo rdeče – v barvi ogrinjala, ki si ga 
je nadel kot škof, in ji dodali ščepec edinstvenosti sladke čipke, ki ponazarja duh blaženosti in krasi končno 
podobo Baragove rezine.

Kadarkoli jo lahko poskusite v Hotelu Opara v Trebnjem.

  Goliev trg 3, Trebnje      +386 (0)7 304 40 05 / +386 (0)41 646 646      hotelopara@siol.net

  Po–Če 6.30–23.00; Pe 6.30–1.00; So 7.00–1.00; Ne 7.00–22.00
   45.907553, 15.00646
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ZANIMIVOSTI V OBČINI TREBNJE

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 prek 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.

Obeležje 15. poldnevnika

 Vrhtrebnje

 45.894430, 15.001279
25   Obeležje s sončno uro
26  Bronasti relief Slovenije

26›
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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 iz 
Koroške, pozneje pa so ga upravljali Ortenburžani, 
grofje Celjski, Habsburžani in drugi, od leta 1812 do 
1824 je bil lastnik gradu tudi Friderik Irenej Baraga.

Grad je ohranil več starinskih delov, na primer 
četverokotni stolp s temelji iz časa Rimljanov in 
okrogli stolp iz časa turških vpadov, medtem ko 
je današnjo podobo 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.

Trebanjski grad

 Pod Gradom 8, Trebnje 

 45.904460, 15.006013
27  Trebanjski grad
28   Arheološka najdba: kamniti lev
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29   Zunanjost cerkve
30  Glavni oltar v cerkvi

ZANIMIVOSTI V OBČINI TREBNJE

V središču Trebnjega stoji župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja z 
bakrenim, v zeleno odetim zvonikom, ki je prepoznaven že na daleč. 
Sedanja poznogotska triladijska cerkev s šestimi osmerokotnimi stebri 
iz leta 1443 stoji na mestu starejše cerkve. Krasi jo poznobaročni 
prezbiterij z Langusovo sliko Marijinega vnebovzetja, v vežo cerkve pa 
je vzidan relief s tremi poprsji iz rimske dobe. V letu 2012 je bil ob peti 
obletnici smrti častnega občana občine Trebnje, ljubljanskega 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 mednarodnim ugledom je veliko pripomogel tudi k priznanju 
samostojnosti Republike Slovenije.

Župnijska cerkev  
  Marijinega vnebovzetja

 Rimska cesta 7a, Trebnje

   +386 (0)7 30 44 001 / +386 (0)41 816 822 
 zupnija.trebnje@rkc.si

 po dogovoru

 45.907532, 15.005521
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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 secesijska zvonika, ki se mogočno 
dvigata v višave in sta njen najprepoznavnejši del.

V cerkvi sta kapela z relikvijami mučenca Alojzija 
Grozdeta in mozaik, ki upodablja blaženega Grozdeta, 
ki 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.

Ob cerkvi stoji spomenik sprave za žrtve vseh vojnih 
in povojnih pobojev med in po drugi svetovni vojni.

Romarska cerkev   
Matere bož je na Zaplazu

 Čatež 31, Velika Loka

 +386 (0)7 348 90 14 / +386 (0)31 326 403 
  marko.japelj@gmail.com

 po dogovoru

 45.972981, 14.958121

31  Cerkev iz zraka
32  Oltarji
33  Marijin studenec
34  Spomenik sprave
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ZANIMIVOSTI V OBČINI TREBNJE

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 dvajseti obletnici 
teh bojev, v spomin in opomin na 
osamosvojitveno vojno ter dogodke, ki 
so se zgodili na tem mestu. 

Spominski park osamosvojitvenim bojem

 Martinja vas

  45.930043, 14.926953

36›

V kulturnem domu v Dobrniču je Spominska soba 
1. kongresa Slovenske 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.

Spominska soba 1. kongresa Slovenske 
protifašistične ženske zveze

  Dobrnič 9, Dobrnič

 +386 (0)7 34 81 128 / +386 (0)30 717 267

 tic@trebnje.si

 po dogovoru

  45.876448, 14.978397

37   Spomini na fotografijah
38   Oprema članic AFŽ

38›

37

›

35  Bojno oklepno vozilo
36  Spomenik

35

›



ŠPORT IN REKREACIJA
V trebanjski občini deluje več kot 40 športnih društev, ki vsako 
leto organizirajo pohode, športne igre, kolesarske in tekaške 
prireditve. Okoliški griči in hribi so povezani s pohodnimi 
potmi, po lokalnih cestah, ki vodijo v vinogradniška območja, 
lahko s kolesom ali peš uživate v prelepih razgledih, 
mimogrede pa vas bodo v svoj hram povabili gostoljubni 
vinogradniki. Prepričani smo, da se boste, po bolj ali manj 
strmih vzponih, radi odzvali njihovemu povabilu. 

Tudi ljubitelji golfa boste svoje udarce lahko vadili na 
golfskem vadišču, ki je iz centra Trebnjega oddaljeno 4 km. 
V športnem parku v središču Trebnjega se lahko pomerite v 
košarki, nogometu, odbojki na mivki ali v tenisu. Zvečer pa se 
lahko pozabavate na bowlingu v hotelu Galaksija.

ŠPORTNI PARK TREBNJE ima dve igrišči za 
tenis, tekaško progo, košarkarsko in nogometno 
igrišče ter igrišče za odbojko na mivki, kjer se lahko 
razgibate ali uživate v igri s prijatelji. 

  Kidričeva ulica 2, Trebnje 
  45.909355, 15.007783   

BOWLING CENTER v Galaksiji Trebnje ima 6 sodobno opremljenih stez 
in kapaciteto do 100 oseb ter je edini bowling center v Sloveniji, ki nudi 
brezplačno uporabo copat za bowling. Zabava na bowlingu je primerna 
za posameznike, skupine, zaključene družbe in podjetja, ki lahko steze 
ali celoten prostor bowling centra zakupijo za neformalna srečanja s 
svojimi poslovnimi partnerji, strankami podjetja ali za svoje zaposlene.

  Podjetniška ulica 13, Trebnje    +386 (0)7 30 45 936  
  45.913768, 15.026957

‹38
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VADIŠČE ZA GOLF na Blatu je urejeno na 
površini 2500 m2, v prijetnem dolenjskem 
okolju, ki ga obkrožajo neokrnjene gozdne in 
travne površine s številnimi izviri, manjše jezero 
ter potok. Igrišče ima šest lukenj in dvanajst 
udarjališč z dolžinami od 40 do 90 m. Dostop 
je urejen po asfaltni poti (3,5 km od Trebnjega) z 
dovolj parkirnimi mesti ob vadišču, poleg katerega 
je tudi lepo urejena klubska hišica s sanitarijami.

  Blato  
  +386 (0)41 377 958 
  45.936554, 15.000691

‹39



POHODNE POTI 
BARAGOVA POHODNA POT je krožna markirana pot, dolga 
18 km. Začne se v Trebnjem in se prek Male vasi, Knežje vasi, 
Dobrniča, Grmade in Vrhtrebnjega vrne v Trebnje. Povezuje 
kraje, ker se je rodil in deloval slovenski misijonar in škof 
Friderik Irenej Baraga. 

POHODNA POT IZ TREBNJEGA NA VRHTREBNJE (Trebni 
vrh (581 m)) se začne v Trebnjem pri vhodu v trebanjski grad. 
Je markirana in se zložno vzpenja po mešanem gozdu. 

POT NA OSTRI VRH (523 m) je markirana pot, ki se začne 
na Rdečem Kalu pri Dobrniču. Poteka mimo kraških jam 
Koprivnice ter Male in Velike Vratnice, ki so dostopne samo 
z jamarsko opremo. 

ZAPLAŠKE STEZICE vas popeljejo v osrčje zaplaškega 
gozda z izredno pestro sestavo drevesnih in rastlinskih vrst. 
Sestavljata jih pravzaprav dve poti: daljša je dolga približno 
3 km in vključuje vzpon na najvišji vrh v trebanjski občini 
Bajturn (609 m), krajša pa 1 km. Obe sta krožni, začneta in 
končata se na Zaplazu, v neposredni bližini romarske cerkve.

SLOVENSKA PISATELJSKA POT se razteza po celi Sloveniji in 
tudi izven nje, povsod, kjer so delovali slovenski pisatelji. V občino 
Trebnje pride z Muljave v občini Ivančna Gorica, s postankom v 
Trebnjem, kjer je rojen Pavel Golia, slovenski častnik, pesnik in 
dramatik, in se nadaljuje proti Zijalu v Mirnopeški občini.

POT MARE RUPENE je odcep evropske pešpoti E7 od 
Dolenjskih Toplic prek Dobrniča do Žužemberka. Pot 
poteka skoz štiri občine: začnemo v Dolenjskih Toplicah, 
nadaljujemo mimo Mirne Peči in nato skozi Dobrnič ter 
zaključimo v Žužemberku pri gradu. Zasnovana je bila v 
letu 2003 kot trajen spomin na Maro Rupeno, delegatko 
1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze in na 
kongresu izvoljeno prvo sekretarko te organizacije.

UČNE POTI PO DOBRNIŠKI DOLINI: po Dobrniški dolini 
so urejene štiri krožne poti: naravoslovna in zgodovinska 
učna pot Sveti Jurij pod smreko (5 km), vodna in arheološka 
učna pot Pupeči in močila (7 km), naravoslovna učna pot 
Do izvira Žibrščice (3 km) ter naravoslovna in zgodovinska 
učna pot Po Dobrniškem polju (6 km). Poti se vse začnejo 
in končajo v Dobrniču in obiskovalce popeljejo po vseh 
vaseh krajevne skupnosti.

40›

41›

40  Grad Šumberk
41  Zaplaške stezice



PRENOČIŠČA IN GOSTINSKA PONUDBA

Galaksija Trebnje je večnamenski objekt, ki že več kot desetletje skrbi za zadovoljstvo svojih gostov. Naši gosti imajo 
na razpolago celovito ponudbo. Na voljo so restavracija s prostorom za do 300 oseb, velika terasa, kavarna s slaščičarno in 
bowling s 6 stezami ter hotel z 28 sobami oziroma 64 ležišči, kjer so dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, ter veliko parkirišče. 
Na voljo imamo tudi vso IT-opremo z odrom za različne prireditve, seminarje itd. Naša prednost je tudi, da lahko prostore z 
zvočno izoliranimi stenami pregradimo na tri manjše.

Zaradi prilagodljivosti in velikosti restavracije, je ta primerna tako za velike skupine kot tudi za majhne zaključene družbe. 
Dostop je omogočen tudi invalidom. Pripravimo vam vse vrste jedi, tudi za vegetarijance in vegane. 

Najbolj smo prepoznavni po domačnosti, prilagodljivosti in prijaznosti. Naše sproščeno okolje in ustrežljivo osebje vas bosta 
zagotovo prevzela, da se boste še večkrat vrnili k nam. 

  Podjetniška ul. 13, Trebnje    +386 (0)7 304 59 33 / +386 (0)41 776 947    info@galaksijatrebnje.si    
  www.galaksijatrebnje.si    45.913781, 15.026995

         Po–Če 6.00–22.00; Pe 6.00–23.00; So 7.00–23.00; Ne 7.00–22.00

GALAKSIJA TREBNJE

Hotel Opara je lociran v centru Trebnjega, ki je v središču Dolenjske, dežele gričkov in vinogradov. Prenovljen hotel daje občutek 
domačnosti in tradicije, ki se gradi že več rodov. Ima 17 moderno opremljenih sob z 31 ležišči, ki so primerne tako za poslovne 
kot počitniške goste. V vseh sobah so na voljo brezplačni brezžični internet, LCD-televizija, klima, hladilnik in sef. Dostop je 
omogočen tudi invalidom.

Znani smo po izvrstni restavraciji z bogatim izborom jedi po naročilu, tudi za vegetarijance in vegane, ter s širokim dnevnim 
izborom malic in kosil. Pohvalimo se lahko tudi z domačo slaščičarno in vinsko kletjo. 

Posladkajte se z odličnimi okusi domačega sladoleda, tortami po recepturi italijanskih slaščičarskih mojstrov, sladkimi prigrizki in 
pecivi. Glede na vaše želje vam oblikujemo slavnostno torto in pripravimo sladke prigrizke. 

Spočijte si dušo v družbi najboljših prijateljev ter skupaj uživajte v darovih naših vinogradov in prigrizkih naših kuharskih mojstrov. 
Pričarali vam bomo občutek popotnika prek svetovnih vinorodnih gričev. Za večje družbe pa vas povabimo v kulinarično zidanico 
Opara, ki stoji v osrčju trebanjskih vinorodnih gričev.

  Goliev trg 13, Trebnje    +386 (0)7 304 40 05 / +386 (0)41 646 646    
  hotelopara@siol.net    www.hotelopara.si    45.907561, 15.006461

         Po–Če  6.30–23.00; Pe–So 6.30–00.00; Ne 6.30.-22.00 (restavracija je odprta Po–So, kavarna pa vse dni v tednu)

HOTEL OPARA 

Leži v manjši vasici 3 km iz Trebnjega, v neposredni 
bližini gozdov in travnikov, blizu mesta, kjer reka 
Temenica prvič ponikne v zemeljske globine. Naša 
kuhinja je srčna, naravna in pristna, z veliko izbiro jedi 
tudi za vegetarijance in vegane. Pri nas se boste počutili 
domače, saj gostišče vodimo že tretja generacija družine 
Rakar. Pred gostilno imate na voljo prostorno parkirišče. 
Gostilna in prenočišča so dostopna tudi invalidom. Hišni 
ljubljenčki so dobrodošli. Na voljo vam je 16 sob z 32 
ležišči, prav tako Wi-Fi, internet, TV LCD, radio, mini bar, 
sušilec za lase, klimatska naprava itd.

  Gorenje Ponikve 8, Trebnje   
   +386 (0)7 346 61 90 / +386 (0)31 441 066   

  info@rakar.si    
  www.rakar.si   

  45.897171, 15.042042

         Sr–Po 11.00–22 00; To zaprto;  
               So–Ne 11.00–17.00; Prazniki zaprto

GOSTILNA RAKAR 

Smo gostilna s štiridesetletno tradicijo. Ponujamo 
malice in kosila, vašim željam pa prilagodimo ostale 
jedi, ob katerih lahko postrežemo kozarec izbranega 
vina. V jedilnici postrežemo do 35 ljudi, na prostorni, 
senčni terasi poleti do 50. Po vaši želji vam zaigra tudi 
hišni ansambel Suha solza. Gostilna je dostopna 
invalidom in ima veliko parkirišče. Prenočite lahko  
v 5 km oddaljenem Apartmaju Meglič Skrovnica ***.

  Obrtniška ulica 2, Trebnje   
   +386 (0)41 648 631 (Martin) /  
 +386 (0)40 568 468 (Matej)    

  info@gostilna-meglic.si    
  www.gostilna-meglic.si 

   45.907460, 15.021828

         Po zaprto; To–So 7.00–21.00;  
  Ne 8.00–17.00; prazniki 10.00–17.00

GOSTILNA MEGLIČ

Na temeljih nekdanje gostilne Špringer, ki je s krajšimi 
prekinitvami obratovala več kot 100 let, je bila leta 1999 
zgrajena nova gostilna Šeligo, ki se lahko v središču 
Trebnjega pohvali tudi z velikim lastnim parkiriščem.  
V pritličju je gostilna (60 sedišč), ki je dostopna tudi za 
invalide, v nadstropju pa picerija Kamra (70 sedišč). Vsak 
lokal ima tudi svojo pokrito letno teraso (skupaj 65 sedišč).

Gostilna je poznana po dobrotah slovenske kuhinje in 
tradicionalni kuhinji, picerija pa nudi odlične pice iz 
krušne peči, testenine, odlično mehiško kuhinjo, vse bolj 
priljubljene burgerje in solatne krožnike, nudimo pa tako 
vegetarijansko kot vegansko hrano.

  Goliev trg 8, Trebnje    
   +386 (0)7 304 41 21 / +386 (0)41 669 691 

  gostilna.seligo@siol.net  

   45.907694, 15.008209

      Po–Če 8:00–22:00; Pe 8:00–23:00;  
       So 9:00–23:00; Ne zaprto 

GOSTILNA ŠELIGO›

›

›

›

›



V slaščičarni, kavarni, čokoladnici in pekarni Julija se vse vrti 
okoli sladkih pregreh – dnevno sveže sadne in čokoladne 
tortice, torte z oreščki, osvežilne sadne pite, zavitki, krem 
rezine, presne tortice brez sladkorja in moke, čokolada 
in čokoladni izdelki, v poletni sezoni pa sladoled tudi za 
najzahtevnejše okuse. Posebnost so naši 100% naravni 
sladoledi, brez umetnih barvil in arom, glutena in laktoze, ki so 
primerni tudi za vegane. Z izbrano tradicionalno recepturo ter 
z veliko mero ljubezni in znanja pripravljamo izdelke polnega 
okusa in sladke sredice. Okusne piškote, izdelane ročno po 
receptu naših babic, sestavljajo lokalne sestavine, ki dajejo 
izdelkom še večji pridih domačnosti. Najboljšo čokolado 
daleč naokoli lahko okusite pri nas. Pri pripravi tort in sladic 
uporabljamo le najkakovostnejše, naravne in sveže sestavine. 
Že en sam grižljaj je pravo razvajanje za vaše čute. Pravi hit 
med slaščicami pa je vsem dobro poznana torta Melanija. 
Imamo lastno parkirišče in urejen dostop za invalide.

  Gubčeva cesta 17, Trebnje     +386 (0)59 944 924   
 bruno.gabrijele.doo@kabelnet.net    
  Slaščičarna Julija    45.908178, 15.009669

      Po–Pe 6.00–21.00; So 7.00–21.00; Ne 8.00–20.00

SLAŠČIČARNA IN 
KAVARNA JULIJA 

Pizzerija Hom se nahaja v centru Trebnjega, nasproti 
trebanjske cerkve in v neposredni bližini Galerije likovnih 
samorastnikov. Nudimo vam veliko izbiro okusnih pic, tudi 
velike družinske pice in pičiče ter kakovostno domače vino. 
Poskrbljeno je tudi za vegane in vegetarijance. V intimnem 
prostoru vas bo sprejelo prijazno osebje. 

  Baragov trg 1, Trebnje    +386 (0)7 346 19 00 
  info@hom-trebnje.si    www.hom-trebnje.si

   45.907541, 15.005997

      Po 7.00-22.30; To zaprto; Sr–So 7.00–22.30;  
       Ne 6.30–22.30

PIZZERIJA HOM 

V domači kuhinji Kmetijske zadruge vam nudimo na 
domač način pripravljene malice in jedi na žlico, kot 
so pasulj, obara, ričet ipd. V ponudbi se najdejo tudi 
vegetarijanske jedi. Imamo prostorno parkirišče in smo 
dostopni invalidom.

  Stari trg 2, Trebnje    +386 (0)7 348 15 30    
   kz-trebnje@siol.net    www.kz-trebnje.si 

  45.907554, 15.013645

     Po–Pe 6.30–19.00; So 6.30–14.00; Ne zaprto

DOMAČA KUHINJA  
›

›

›

V sobi s 140 sedeži vam nudimo pogostitev zaključnih skupin, 
ki jim pripravimo različno hrano po predhodnem naročilu. 
Postrežemo vam vina iz lastnega vinograda. Imamo veliko 
parkirišče z urejenim dostopom za invalide.

  Račje selo 25, Trebnje   
    +386 (0)7 304 48 60   

   nkavsek@gmail.com

      To–Ne 8.00–22.00; Po zaprto

›

GOSTILNA KAVŠEK

Lično urejena gostilna leži v centru Velikega Gabra. 
V naši kuhinji vam pripravimo jedi po naročilu, tudi 
vegetarijanske, veganske ali brezglutenske, različne 
solate, odlične mehiške jedi in v krušni peči pečene pice. 
Posladkate pa se lahko z izvrstnimi domačimi sladicami. 
Ob toplem vremenu lahko posedite na prostorni terasi. 
Dostop je omogočen tudi invalidom. Najmlajšim je 
namenjen otroški kotiček z igrali. Imamo lastno, prostorno 
parkirišče. Sprejelo pa vas bo prijazno osebje.

  Veliki Gaber 30, Veliki Gaber  

   +386 (0)7 304 65 08  
  info@pr-hladet.si    
  www.pr-hladet.si 

   45.934792, 14.905278

      Po–So 12.00–23.00; Ne, prazniki 11.00–22.00; 
       Večji prazniki: zaprto

GOSTILNA IN PIZZERIJA 
PR HLADET

Gostilna Tončkov dom Čatež se nahaja sredi razgibanega 
dolenjskega gričevja, severno od Trebnjega, sredi vasi 
Čatež, v bližini farne cerkve. Ob gostilni je velika terasa 
za približno 60 gostov, s katere lahko uživate ob pogledu 
na bližnje in daljno gričevje. Nudimo tradicionalno 
domačo hrano, ob vikendih in praznikih tudi pice. 
Gostilna je dostopna invalidom in ima lastno parkirišče. 
Za popestritev imajo gosti na razpolago družabne igre, 
pikado in biljard ter brezplačen Wi-Fi. Pred gostilno je 
tudi privez za konje

  Čatež 16, Velika Loka   
   +386 (0)7 348 90 23 

  zlatko.mrhar@siol.net   
   https://www.info-slovenija.si/sl/imenik/gostinstvo/

gostilne/gostilna-tonckov-dom-velika-loka  

  45.934792, 14.905278

      Po, Sr, Če, Ne 8.00–23.00; To zaprto;  
       Pe–So 8.00–24.00

GOSTILNA  
TONČKOV DOM

Če boste priromali na znano romarsko točko Zaplaz 
in si ogledali okoliške znamenitosti, se lahko ustavite 
tudi v naši gostilni. Nudimo vam vse: od domačih starih 
kmečkih jedi do jedi sodobnega časa. Poskrbimo tudi 
za vegetarijance in vegane. Nudimo tudi več vrst vin iz 
domačega vinograda. Gostilna ima 180 sedežev in še 
dodatnih 20 zunaj med poletnim časom. Dostopna je 
invalidom. Imamo lastno parkirišče. Pri nas lahko imate 
poroko, rojstni dan, silvestrovanje in druge dogodke.

  Čatež 15, Trebnje  
   +386 (0)7 348 90 29    

  ravnikar.gostilna@gmail.com

  45.969647, 14.963305

      Po, To, Pe, So 8.00–23.00;  
       Sr 8.00–16.00; Če zaprto,  
       Ne 8.00–20.00

GOSTILNA RAVNIKAR

›

› ›



PRENOČIŠČA NA PODEŽELJU

Apartma Vesel*** z 10 ležišči se nahaja v podeželski hiši. V ceno 
nočitve je vključen tudi lokalni zajtrk. Posteljnino in brisače dobijo 
gosti ob nastanitvi. Na domačiji imamo veliko različnih živali. Po 
naročilu pripravimo posebne kulinarične delavnice, »team buildinge« 
in doživetja na domačiji. Naša nastanitev je primerna za vse, ki se želijo 
sprostiti v neokrnjeni naravi, spoznati lokalno življenje in tradicijo 
slovenskega podeželja. Lokacija je čudovita za pohode in kolesarjenje. 
Imamo lastno parkirišče. Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu.

Imamo tudi dve postajališči za avtodome – po predhodni rezervaciji. 
Oznaka PZA na kmetiji: voda, elektrika, internet in WC ter prostor za 
druženje in igro (od aprila do konca oktobra).

  Goljek 5, Trebnje    
   +386 (0)31 751 860 / +386 (0)7 307 57 61   

  info@veseladozivetja.si    
  https://www.veseladozivetja.si/dozivetja/domacija-vesel   

   45.958907, 14.987827

           15.00-20.00   

DOMAČIJA VESEL

Apartma Meglič SKROVNICA*** leži sredi vinskih goric. Ima 4 ležišča. 
V manjši kuhinji si lahko pripravite zajtrk in ga pojeste na terasi s 
čudovitim razgledom. Hišni ljubljenčki so dovoljeni. Po zajtrku se 
lahko odpravite na potep po okoliških goricah. Parkirišče je pred 
zidanico. Na kosilo pa se lahko odpravite v 5 km oddaljeno Trebnje.

  Lukovek 21a, Trebnje   
   +386 (0)41 648 631 (Martin) / +386 (0)40 568 468 (Matej)   

  info@gostilna-meglic.si  
  www.gostilna-meglic.si/zidanica   

   45.907878, 15.081477

ZIDANICA MEGLIČ 

›

›

Kmetija se nahaja v idiličnem mirnem okolju ob gozdu, potoku, sredi 
travnikov in nudi ležišča za 20 oseb. Hrana, ki se pripravlja na kmetiji, vas 
preprosto očara. Po predhodnem naročilu postrežemo tudi vegetarijansko, 
dietno in vegansko hrano. Ob vseh dobrotah se prileže še dober domač 
cviček. Ljubitelji narave lahko kolesarijo, gobarijo, nabirajo zdravilna 
zelišča, si ogledajo znamenitosti v okolici in prehodijo del poti od Litije do 
Čateža, ki jo je opisal Fran Levstik. Ob kmetiji so urejeni asfaltirano igrišče 
(rokomet, nogomet, košarka), igrišče za petanko in odbojko na mivki 
ter zunanji bazen, otroci pa se lahko igrajo na igralih. Posebej je urejen 
tudi manjši prostor za piknik v naravi. Na kmetiji nudimo tudi večdnevne 
programe za vrtce in nižje razrede osnovnih šol. Imamo lastno veliko 
parkirišče. Gostinski del je dostopen tudi invalidom.  
Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob doplačilu. 

  Dolenja vas pri Čatežu 17, Velika Loka 
   +386 (0)7 348 90 76 / +386 (0)41 622 934   

  kmetija.obolnar@siol.net   
   45.965897, 14.991371

        1.5.–31.10.: vsak dan 9.00–22.00;  
  1.11.–30.4.: Pe–Ne 9.00–22.00 ali po dogovoru

KMETIJA OBOLNAR 

Zidanica s 4 ležišči in lastnim parkiriščem se nahaja na 
začetku vinogradniške gorice Lisec, sredi neokrnjene 
narave, med vinogradi. Ob prihodu goste sprejmemo 
z dobrodošlico. Gostom so na razpolago sezonsko 
sadje in vina z domačega vinograda (šmarnica, modra 
frankinja itd.). Zidanica je dostopna invalidom, hišne 
ljubljenčke sprejmemo po dogovoru. 

Mimo vodijo številne pešpoti, kot na primer odcep 
evropske pešpoti E7 in slovenska pisateljska pot. 
Lokacija je lahko dostopna in je izhodišče za izlete v 
bližnjo okolico (Trebnje, Žužemberk, Krka, Dolenjske 
Toplice, Kočevski rog).

  Lisec 64b, 8211 Dobrnič    
   +386(0)41 905 842   

  gazvoda.jm@gmail.com   
    https://zidanice.si/sl/accommodation/

podpiramido

  45.858488, 14.954592

ZIDANICA POD 
PIRAMIDO*** 

› ›

Luksuzna zidanica za dve do tri osebe 
se nahaja med trebanjskimi vinorodnimi 
griči,  v Gradišču pri Trebnjem – Dolga 
Njiva, le nekaj minut stran od avtocestnega 
izvoza Trebnje vzhod. V spodnjem delu 
je dostopna tudi za invalide (1 ležišče). 
Hišni ljubljenčki so dobrodošli.

Med dolenjskimi griči, odmaknjenimi od 
mestnega vrveža, v sožitju z naravo, se 
lahko razvajate tudi v  masažnem bazenu, 
poležavate na eni izmed treh teras med 
vinogradi, si kaj dobrega spečete na žaru ali 
v podpeki, ob večerih pa uživate v sončnem 
zahodu, lahko tudi  ob zunanjem ognju - 
seveda s kozarcem pristnega domačega cvička. 

Odprti kamin na drva ogreva vse notranje prostore in vzpostavlja 
romantično in prijetno vzdušje, celoten ambient pa popestri več kot  
100 m razsvetljave, kar je prava paša za oči. Na voljo je sodobna in dobro 
opremljena kuhinja.

Zidanica je opremljena v kombinaciji lesa, stekla ter kamna in vas bo 
resnično očarala. Ne verjamete? Poglejte si fotografije in pridite na ogled!

Oddih v ZIDANICI Matej – Turizem med vinogradi, objetimi v šumenje 
gozda in žvrgolenje ptic, vam bo zaustavil čas in vas povezal z naravo,  
ki človeka zdravi in krepi.

  Gradišče pri Trebnjem 97 a, 8210 Trebnje 
   +386 (0)31 749 229 

  mail@novakmatej.com 
 ZIDANICA Matej – TURIZEM 

  45.9257, 15.0672

        Po dogovoru

ZIDANICA MATEJ  
– TURIZEM

›



PONUDBA NA PODEŽELJU

Rekreacijski piknik center Toplar Florijan je v neposredni bližini vasi Blato in je oddaljen 3 km od centra Trebnjega. Dostop 
je možen tudi z avtobusom.

Naša kulinarična ponudba temelji na predhodnem dogovoru in rezervaciji za zaključene družbe. Meniji in postrežba se 
prilagajajo na osnovi usklajevanj z željami gostov, pripravimo tudi vegetarijanske in veganske menije. Dostop je omogočen 
tudi invalidom. Pri nas se lahko opravi civilni poročni obred, vključno s pogostitvijo.

V območju toplarja so igrišča za nogomet, odbojko na mivki in otroške gugalnice. Nedaleč stran je tudi igrišče za golf. 
Ostale zelene površine so primerne za razne družabne igre. V okviru etnološkega muzeja ima restavriran toplar Florijan iz 
leta 1902 pod svojo streho in v bližnji okolici na ogled stara orodja, kakršna so uporabljali naši predniki.

  Blato 22, 8210 Trebnje       +386 (0)41 897 369 / +386 (0)7 30 44 859   

  toplar.florijan@siol.net    www.toplar.florijan.si

   45.933325, 15.007136

REKREACIJSKI PIKNIK 
CENTER TOPLAR 
FLORIJAN

Naša kulinarika je izjemno pestra, pri čemer se praviloma držimo načel sezonske kuhinje, vseeno pa gostom pripravimo 
tudi kaj drugega. Naša priprava v 80 % temelji na lastni pridelavi in vedno sveže pripravljeni hrani. Radi se pohvalimo s 
svojimi hišnimi specialitetami, ki so kuhane po avtorskih domačih recepturah. Poskrbimo tudi za vegetarijance in vegane. 
Pri nas je vedno zanimivo, naš program je raztegnjen skozi vse letne čase, prav tako sodelujemo tudi z drugimi kmetijami 
in vinskimi kletmi. Tako vam lahko ponudimo predvsem aktivne počitnice s spanjem na senu ali lepe izlete za vikende. 
Prava izbira smo tudi za izlete in večje skupine gostov ter za vaše poslovne partnerje. Oddajamo piknik prostor za 
zaključene družbe in nudimo možnost poslovnih srečanj in sestankov (projektor, ozvočenje). Imamo lastno parkirišče, 
dostop je omogočen tudi invalidom.

Posebnost naše kmetije je tradicionalni kostanjev pohod, ki ga priredimo konec oktobra..

  Dolnje Prapreče 1, Trebnje     +386 (0)41 521 208 / +386 (0)31 422 773    kmetija.kazina@gmail.com   
  www.kmetijakazina.com      Izletniška kmetija Kazina    45.940466, 14.943011

        vse dni v letu s predhodnim naročilom

IZLETNIŠKA 
KMETIJA KAZINA

›

›

Na naši kmetiji skrbimo za najvišjo kakovost mlečnih 
izdelkov. Živali preživijo na paši vsaj polovico leta, zato 
pridelujemo izdelke, ki presegajo vaša pričakovanja. 
Obdelujemo približno 24 ha obdelovalnih površin, kjer 
pridelujemo izključno krmo za naše krave molznice in 
plemenske telice. Redimo rjavo pasmo goveda, ki izvira 
iz švicarskih Alp in je zato zelo dobro prilagojena za 
skromnejše razmere reje. 

Leta 2016 je gospodar Toni prejel naziv »Inovativni mladi 
kmet za leto 2016« po izboru KGZS in ZSPM. Kupce 
želimo ozaveščati o širšem pomenu ekologije, tudi s 
prehodom na vračljivo stekleno embalažo. Poleg izdelkov 
nudimo degustacije in oglede kmetije za najavljene 
skupine, najem dvorane za predavanja in izobraževanja 
za do 60 oseb.

  Gorenje Ponikve 20, Trebnje   
   +386 (0)51 368 545   

  info@ekosirarna.si   
  www.ekosirarna.si 

   45.896761, 15.041214

EKOLOŠKA KMETIJA 
KUKENBERGER

›

Leta 2005 smo se na kmetiji Marn začeli ukvarjati s 
predelavo mleka z namenom, da bi potrošnikom ponudili 
izdelke iz kakovostnega domačega mleka. Naše zdravo, 
okusno in polnovredno mleko je primerno tako za 
pitje kot za pripravo svežih mlečnih izdelkov in jedi. 
Ponujamo vam naslednje izdelke: sveže mleko, svežo 
skuto, albuminsko skuto, skutne namaze, navadne in 
sadne jogurte, poltrdi sir, poltrdi sir z dodatki, dimljeni 
sir, mladi sir, mladi sir z dodatki, sir za žar, sirotko, kefir, 
sirove plošče, sirova nabodala, skutine plošče in skutine 
kroglice (izdelujemo po predhodnem naročilu).

 Jezero 4, Trebnje    
   +386 (0)41 523 408 

  marn.peter@gmail.com   
  www.kmetijamarn.si

   45.897060, 15.066304

KMETIJA MARN

› Na naši sadjarski kmetiji se ukvarjamo s pridelavo in 
prodajo sadja: jabolk, hrušk, sliv, jagod, češenj, breskev, 
orehov in kostanja, ter s predelavo sadja in prodajo 
izdelkov iz sadja: jabolčnega, hruškovega in breskovega 
soka, suhega sadja in marmelad. Sadje in izdelki iz sadja 
imajo zaščitni znak Izbrana kakovost.

Imamo tudi čebele in prodajamo med. Redimo kokoši 
nesnice na paši in prodajamo jajca.

  Rodine pri Trebnjem 25, Trebnje   
   +386 0(7) 346 60 50 / +386 (0)41 358 218 /  
 +386 (0)41 780 962  

  uhan-mak@amis.net    
  sadjarskakmetijauhan.com

   45.916888, 15.046092

SADJARSKA 
KMETIJA UHAN

›



Na naši kmetiji se ukvarjamo z dopolnilno dejavnostjo 
peke kruha v krušni peči ter peke domačih piškotov, 
potic in peciva. Vsi naši pekovski izdelki so narejeni 
na čim bolj naraven način, brez nepotrebnih primesi 
pekarske industrije. Že na prvi pogled boste vedeli, da 
so narejeni tako kot doma, za lastno družino, ob prvih 
grižljajih pa boste občutili, da se razvajate z nečim 
boljšim.

  Jezero 5, Trebnje   
   +386 (0)7 346 30 55 / +386 (0)31 645 185 

  info@kmetijaznidarsic.com   
  www.kmetijaznidarsic.si

   45.896772, 15.065797

KMETIJA ŽNIDARŠIČ
›

Na naši kmetiji gojimo in prodajamo svežo sezonsko 
zelenjavo. Vsako soboto dopoldan jo prodajamo na 
kmečki tržnici v centru Trebnjega. Po predhodni najavi 
lahko pridete po zelenjavo tudi k nam na kmetijo.

  Dolenje Ponikve 41, Trebnje    
   +386 (0)41 607 808 

  slavka.kuznik@gmail.com

   45.892728, 15.043544   

KMETIJA KUŽNIK

›
V naši vinski kleti potekajo degustacije vin, ki zorijo 
v kleti: cviček, frankinja, rose frankinja, bariki 
frankinja, beli pinot, modri pinot, šipon, laški rizling, 
muškat ter penine iz belega pinota in z zlatimi 
lističi, pa tudi vina, zorjena na medenih satih, ki na 
Dolenjskem dosegajo vrhunske ocene in medalje, 
nekatera izmed njih pa segajo v sam svetovni vrh. 
V kleti izvira tudi naravna izvirska voda, ki jo lahko 
pokusite. V čebelnjaku sta pripravljeni dve ležišči, 
kjer se lahko prepustite apiterapiji, saj je ležanje na 
panjih edinstveno doživetje. Na velikem parkirišču 
je prostora tudi za avtobus

  Gorica na Medvedjeku 8, Velika Loka 
   +386 (0)31 388 388 

  info@vinska-klet-kozlevcar.si 
  www.vinska-klet-kozlevcar.si

   45.927975, 14.933885

VINSKA KLET 
KOZLEVČAR

›



ROKODELCI

Moja keramika je prepoznavna po edinstveni rjavi 
barvi, estetiki in uporabnosti. Izdelkom na vašo željo 
dodam tudi bolj osebno noto z dodajanjem imen, 
verzov ali pomembnih datumov.

  Jurčičeva ulica 24, Trebnje    
   +386 (0)7 30 45 662 / +386 (0)41 200 921    

  irena@blaznik.si    
  Unikatna keramika - Irena Blaznik

   45.910434, 15.016820

UNIKATNA KERAMIKA - 
IRENA BLAZNIK

›

V okviru osebnega dopolnilnega dela ustvarjam 
unikatni, ročno izdelan avtorski nakit, slike (portrete) 
in voščilnice, primerne za najrazličnejše priložnosti. 
Unikatni nakit izdelujem iz zdravju prijazne smole in 
pravega cvetja, prejice, gline in žice, lesa ter drugih 
materialov, ki jih okrasim z izvirno avtorsko ročno 
poslikavo. Navdih za svoje izdelke najdem v naravi, 
ki je največja učiteljica in zdravilka, tako se na in v 
izdelkih prepletajo motivi cvetja in živali.

  Kresna ulica 1, Trebnje 
    +386 (0)41 349 658   

 
   info@unikatnica.com 
  www.unikatnica.com   
  Unikatnica

   45.909714, 15.022017

NINA KOLAR, 
OBLIKOVANJE NAKITA

›

V delavnici sredi gozdov nastajajo keramični izdelki 
pod imenom Shrusko. Skodelice, krožniki, sklede 
in drugo posodje je ustvarjeno za vsakodnevno 
in tudi bolj praznično uporabo, poslikano pa je s 
prepoznavnimi ilustracijami tako vsakdanjega kot 
pravljičnega značaja. Visokotemperaturna keramika 
nastaja v tandemu Nine Mrđenović in Jošta Bukovca. 
Obisk je možen po predhodnem dogovoru.  

  Volčja Jama 6, Žužemberk 
   +386 (0)31 282 247 (Nina) /  
 +386 (0)40 551 368 (Jošt) 

 
   posta@shrusko.si    www.shrusko.si    
  Shrusko    instagram.com/shrusko

   45.871360, 14.926350

KERAMIKA SHRUSKO

›

Iz kiparske modelirne mase oblikujem dekorativne 
izdelke za dom, ki so popestrili že marsikatero 
bivališče pri nas in na tujem. Moji izdelki predstavljajo 
oznake za bivalne prostore, podobe iz otroških 
zgodb, legend in pravljic, smešne živali, slovenske 
kmetice pri raznih opravilih, angelčke vseh velikosti, 
oblik in barv. Za skoraj vsako prireditev, kjer 
sodelujem, oblikujem tudi spominski magnet.  
Zelo prepoznavne so moje deščice za novorojenčke. 
Izročilo gre od ust do ust in več sto dojenčkov ima 
ta spominek obešen nad svojo posteljico. Vsakemu 
izdelku pripada njegova darilna vrečka. Vsak izdelek 
je unikaten in v vseh teh letih nisem naredila niti 
dveh enakih. 

  Veliki Gaber 70, Veliki Gaber 
   +386 (0)40 307 097   

 
   misha.shaker@amis.net 
   MISHA MAKES YOU SMILE

   45.935644, 14.905605

MISHA MIŠA SHAKER

›

V raznoliki skupini članice svoje znanje redno 
izpopolnjujemo na različnih klekljarskih delavnicah 
in tečajih, rade pa sprejemamo tudi nove člane 
in svoje znanje predajamo naprej. Izdelujemo 
prestižne čipke, ki jih ljudje radi uporabijo kot 
darila. Naše veselje do klekljanja in druženja se 
kaže v organizaciji različnih dogodkov. Naš do 
sedaj najodmevnejši in najobsežnejši projekt je 
projekt Eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti 
sodelovanja, ki je bil sofinanciran z evropskimi 
sredstvi. Žnurce smo zaslužne za razvoj prve 
trebanjske sladice – Baragove rezine.

  Paradiž 4, Trebnje 
   +386 (0)41 786 770    

 
   znurce.trebnje@gmail.com

   45.913317, 15.006164/

KLEKLJARSKA  
SKUPINA ŽNURCE

›



DOBROTE DOLENJSKE

Dobrote Dolenjske so sinonim vrhunskih lokalnih 
kulinaričnih in rokodelskih izdelkov več kot 70 dolenjskih 
ponudnikov, zbranih na enem mestu. V naši trgovini najdete 
medene izdelke, ročno nabrane zeliščne čaje, zeliščne 
sirupe, marmelade, piškote, vina, likerje, sire, unikatne 
keramične izdelke, naravno kozmetiko, lesene izdelke in 
nakit. Imamo urejen dostop za invalide in parkirišče.

Z jagodnim izborom lokalnih dobrot in edinim regionalnim 
kulinaričnim zemljevidom v Sloveniji »Okusi Dolenjske« 
vas popeljemo v svet gastronomije skozi osnovna in 
tematsko vodena kulinarična doživetja z degustacijo, ki jih 
pripravljamo tako za večje skupine kot za individualne goste. 
Prav tako organiziramo kulinarične izlete po Dolenjski, kjer 
poleg tradicionalne kulinarike spoznate tudi naravne in 
kulturne znamenitosti naše regije.

DOBROTE DOLENJSKE:  
ZAČUTITE OKUSE DOLENJSKE NA ENEM MESTU

›

 Gubčeva cesta 1a, Trebnje 
  +386 (0)5 997 17 38    

 
  info@dobrote-dolenjske.si   
 Dobrote Dolenjske / Dolenjska Delights 
 www.dobrote-dolenjske.si

 Po–Pe 8.00–18.00; So 8.00–12.00

   45.907935, 15.008549



TRADICIONALNE PRIREDITVE

Julij:      
• ŠVIC Festival (Študentski vikend inteligence in cvička)
• TrebnjeRaj

Avgust (zadnji vikend): 
• Slovo poletju

November:  
•  Razhodnja – zaključna prireditev tradicionalne 

Levstikove poti od Litije do Čateža

December: 
• Praznični december, silvestrovanje na prostem 

April:  
•  Golievi dnevi – spominski dan Pavla Golie, rojenega 

10. aprila 1887 v Trebnjem

Junij:  
• Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje

• Tradicionalna prireditev "Iz trebanjskega koša"

• Kolesarski maraton Dana

•  Praznik Občine Trebnje (25. junij) – obeležujemo 
ga s slavnostno prireditvijo, v sklopu katere se na 
Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Trebnje 
podeljujejo občinske plakete in priznanja

•  Baragovi dnevi – spominski dan Friderika Ireneja 
Barage, rojenega 28. junija 1797 v gradu Mala vas, 
danes Knežja vas

Informacije o prireditvah / TIC Trebnje   
   +386 (0)30 717 267 / +386 (0)7 3481 128



POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN KONTAKTI

POŠTA

Pošta Trebnje
 Goliev trg 11, 8210 Trebnje

  +386 (0)7 34 83 101

BANKE

NLB Poslovalnica Trebnje
 Gubčeva cesta 8, 8210 Trebnje

  +386 (0)7 34 62 450

Intesa Sanpaolo bank 
Poslovalnica Trebnje

 Stari trg 2A, 8210 Trebnje
  +386 (0)7 34 66 500

Banka SKB poslovalnica Trebnje
 Gubčeva cesta 16, 8210 

Trebnje
  +386 (0)7 348 25 50

REŠEVALNE SLUŽBE

112  Reševalci, gasilci
113  Policija

Zdravstveni dom 
 Goliev trg 3, 8210 Trebnje

  +386 (0)7 34 81 740
 

  info@zd-tr.si

TURISTIČNE INFORMACIJE 

TURISTIČNO INFORMACIJSKI 
CENTER TREBNJE

Občina Trebnje
 Goliev trg 5, 8210 Trebnje

  +386 (0)30 717 267
  +386 (0)7 3481 128

 
  tic@trebnje.si
 www.trebnje.si

TURISTIČNI VODIČI

Maja Kos
  +386 (0)40 377 285 

 
  maja.zlatorog@gmail.com 

Jožefa Štrempfelj
  +386 (0)41 528 913 /  
 +386 (0)7 30 46 509

 
   jozi.strempfelj@gmail.com 

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Železniška postaja Trebnje 
 Kolodvorska ulica 2, 8210 Trebnje 

  +386 (0)80 81 11

Lekarna
 Goliev trg 3, 8210 Trebnje

  +386 (0)7 34 81 391
 

  info@dolenjske-lekarne.si

Policijska postaja Trebnje
 Goliev trg 14, Trebnje 

  +386 (0)7 34 62 700

Prostovoljno gasilsko društvo 
Trebnje

 Rimska cesta 33, 8210 Trebnje
  Operativa: +386 (0)41 300 112 
  +386 (0)7 30 41 218

 
  pgdtrebnje@gmail.com 

TRGOVINE

Mercator Center
 Stari trg 48, 8210 Trebnje
   Po–So 7.00–21.00 
Ne 8:00–15:00

Spar Trebnje
 Stari trg 32A, 8210 Trebnje
   Po–So 7.30–20.00 
Ne 7.30–12.00

Hofer Trebnje
 Metelkova ulica 2, 8210 Trebnje
   Po–So 8.00–20.00 
Ne 8.00–15.00

Eurospin Trebnje
 Obrtniška ulica 32, 8210 Trebnje
   Po–So 8.00–20.00 
Ne zaprto

Lidl Trebnje
 Stari trg 46, 8210 Trebnje
   Po–So 8.00–20.00 
Ne 9.00–13.00

AVTOVLEKA

Asist24, Avtovleka in storitve, d.o.o.
 Glavarjeva ulica 6, 8210 Trebnje

  +386 (0)51 326 212
 

  asist.team24@gmail.com 

Avtovleka Jože Kic s.p.
 Korita 13, Dobrnič

  +386 (0)41 589 371

Avtovleka Lena d.o.o.
 Veliki Gaber 49, 8213 Veliki Gaber

  +386 (0)51 353 363



DOBRODOŠLI V OBJEMU REKE TEMENICE

Izdala in založila: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

Zbrala in uredila: Romana Salazar Hudovernik

Fotografije: arhiv Občine Trebnje / Alenka Stražišar Lamovšek /  
Romana Salazar Hudovernik / EVING, Eva Veber s. p. / Primož Bregar

Lektoriranje: Jasmina Vajda Vrhunec

Oblikovanje: MetaFora Marjeta Gabrijel s.p.

Tisk: Alfagraf tiskarna d.o.o.

Naklada: 5000

Junij 2020

Zemljevid 
mesto Trebnje

›

Zemljevid  
občina Trebnje
(razgrni naslovnico)

›

1 Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 12 Obeležje 15. poldnevnika

2 Galerija na prostem 13 Baragova domačija

3 Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja 14 Spominska soba 1. kongresa SPŽZ

4 Trebanjski grad in kamniti lev 15 Krstni kamen F. I. Baraga

5 Spomenik Friderika I. Baraga 16 Liška brajda

6 Spomenik Alojzija Šuštarja 17 Vaški luži na Kremenjeku

7 Miljni kamen 18 Spominski park osamosvojitvenim bojem

8 Spominsko obeležje NOB 19 Spomenik NOB

9 Spominsko obeležje padlim v 1. svet. vojni 20 Marovška zijalka

10 Parna lokomotiva iz leta 1922 21 Sušilnica sadja v Razborah

11 Jurjeva domačija 22 Romarska cerkev Matere božje na Zaplazu


