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DOLENJSKE TOPLICE

Znamenitosti in zanimivosti kraja, ki jih ne smete prezreti

Dolenjske Toplice, za domačine Toplice, kakor so 

kraj imenovali do časa po drugi svetovni vojni, so 

svoje ime dobile po izvirih tople vode. S tem 

imenom so se v pisnih virih prvič pojavile že leta 

1215. Kot druge najstarejše toplice na nekdanjem 

Kranjskem so bile pogosto prikazane na zemlje-

vidih. Njihova prva grafična upodobitev sega v leto 

1604. Značaj Auerspergovega zasebnega kopališča 

so dobile s prvo kopališko stavbo, ki so jo nad 

najizdatnejšim termalnim vrelcem pozidali med 

letoma 1673 in 1677. Pred 250 leti (1768) jo je 

nadomestil Kopališki dom (danes hotel Vital). 

Njemu nasproti stoji Zdraviliški dom (danes hotel 

Kristal). Po načrtih dunajskega arhitekta Maxa 

Conrada Kropfa so ga pozidali leta 1899. V njem si 

velja ogledati poslikano restavracijsko dvorano, ki 

jo krasi velik lestenec. Severni zaledni prostor obeh 

stavb do Wellness centra Balnea zapolnjuje park, 

katerega rob zamejuje stoletni drevored lip in 

kostanjev.

Toplice so v začetka 18. stoletja pridobile trške 

pravice. V njegovem ožjem delu se je gnetlo kar 

enaindvajset hiš. Dva uničujoča požara (leta 1834 

in 1895), spremenjeni bivanjski standardi ter širitev 

zdravilišča so povzročili njihovo postopno umi-

kanje na obrobje kraja. V jedru je zato nastal 

prostoren zdraviliški trg. Zaznamujeta ga stoletna 

vaška lipa in ob njej litoželezni vodnjak, izdelek 

nekdanje Auerspergove železarne na Dvoru, iz 

katerega škropi termalna voda. Na robu trga stoji 

sodoben hotel Balnea.

Poleg zdraviliških poslopij je najizrazitejša topliška 

znamenitost župnijska cerkev sv. Ane. V osnovi ver-

jetno še romanska stavba je bila prvič prezidana v 

15. stoletju, ko so patronatske pravice po Čreteških 

(Reutenberg) pridobili gospodje Turjaški (Auer-

sperg). Glavne prezidave so se zgodile v 17. stoletju, 

v času arhitekturno razgledanega duhovnika Matije 

Sprehod preko velikega in malega mostu nam bo 

razkril nekaj imenitnih hiš iz začetka 20. stoletja. 

Mnoge so ambiciozno zasnovane, njihova pročelja 

pa odlikuje bogata fasadna dekoracija. Mednje 

sodijo tudi domiselno oblikovane prezračevalne 

line v fasadnih zatrepih. Nekoliko prikritih lepotnih 

dopolnil je na obeh bregovih hudourniške Sušice 

še veliko, zato vas vabimo, da jih odkrijete.

Kastelca (1646–1657). Zgraditi je dal tudi današnji 

zvonik, predelati prezbiterij in ga na novo obokati. 

Zaradi turških vpadov so v zgodnjem 16. stoletju 

okoli cerkve pozidali taborski kompleks. Zaznamo-

vali so ga trije obrambni stolpi, od katerih se je 

najbolje ohranil jugozahodni. Danes je povezan s 

cerkvijo in služi kot zimska kapela, v kateri so raz-

stavljene različne relikvije. Stolpe je povezoval okoli 

5 m visok obrambni zid s strelnimi linami, katerega 

južna stranica je še ohranjena in dobro vidna.
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TERME DOLENJSKE TOPLICE

Druge najstarejše toplice na nekdanjem Kranjskem 

Preteklost in prihodnost Dolenjskih Toplic je ne-

dvomno vezana na termalno vodo, ki je kraju dala 

značilno stavbno strukturo in odločilno vplivala na 

življenje v njem. Zaradi svoje dolge in pestre 

zgodovine so Dolenjske Toplice postale sinonim za 

zdraviliški turizem na nekdanjem Kranjskem. Le 

malokateri zdraviliški kraj se lahko pohvali s tako 

številnimi pisnimi analizami vode, opisi kraja in 

njegove slikovite okolice, ki se nizajo od leta 1777 

naprej.

Kdaj so odkrili zdravilne učinke termalnih vrelcev v 

Dolenjskih Toplicah je težko reči. V 15. stoletju je bil 

kraj že znan po svojih zdravilnih vrelcih, ki so bili na 

prostem in vsem dostopni. Skozi stoletja so se 

zamenjali številni lastniki. Knez Janez Vajkard I. 

Auersperg je v sedemdesetih letih 17. stoletja nad 

termalnim izvirom dal zgraditi prvo kopališko stav-

bo in na ta način ustvaril temelje dolgoročnega 

razvoja kraja v smeri zdraviliškega turizma.

V zgodovinski spomin kraja  se je najgloblje vtisnil 

knez Henrik Auersperg. Med letoma 1767 in 1768 je 

zgradil današnji hotel Vital, v tistem času gotovo 

najimenitnejšo zdraviliško stavba na Kranjskem. 

Poslopje je bilo sezidano v toskanskem slogu, imelo 

je štiri etaže, v kleti tri pokrite bazene, v nadstropjih 

pa 28 sob za goste. Ugledni ljubljanski zdravnik dr. 

Anton Kastelec je leta 1777 opravil prvo analizo 

termalne vode in jo objavil na Dunaju. Dolenjske 

Toplice so od takrat sodile med najelitnejša zdra-

vilišča Avstro-Ogrske. Knezi Auerspergi so zdravili-

Danes so Terme Dolenjske Toplice privlačen cilj za 

goste različnih generacij iz vse Evrope. Wellnes 

center Balnea ob robu zdraviliškega parka s 

stoletnimi drevesi je kraljestvo osvežilnih kopeli, 

poživljajočih masaž, krepilnih savn in vodnega 

razvajanja. Z individualno načrtovanimi in prilago-

šče večkrat prenovili, zadnjič v letu 1899, ko je bil 

zgrajen sedanji hotel Kristal. Leta 1922 so ga 

prodali svojemu tedanjemu najemniku, češkemu 

zdravniku dr. Konstantinu Konvalinki. Ta je bil leta 

1934 njegovo upravljanje prisiljen prepustiti 

Kmetski posojilnici iz Ljubljane. Prelomnico v po-

vojnem obdobju predstavlja leto 1973, ko se je 

zdravilišče priključilo k Tovarni zdravil Krka iz 

Novega mesta.

Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice

T: 08/ 20 50 300

E: booking@terme-krka.si

jenimi programi in storitvami za vse generacije se 

uvršča med prepoznane centre dobrega počutja. 

Pestro ponudbo Balnee nadgrajuje center za nego 

obraza in telesa z edinstvenimi programi za 

kakovostnejše življenje. V Termah boste deležni 

zdravo obarvanih in okusnih jedi iz hranilno 

bogatih in kakovostih živil lokalne pridelave. 

Gostom so na voljo trije hoteli visoke kategorije z 

vrhunsko opremljenimi sobami in suitami. Hotel 

Balnea**** superior in wellness center povezuje 

prostoren panoramski hodnik.

F: 07/ 39 42 210
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MEDENA POT

Poznate okus hojevca, prvovrstnih, žganic in prave čokolade? 

Gozdovi v okolici Dolenjskih Toplic so najnižja 

rastišča jelke, imenovane tudi hoja, v Sloveniji, kar 

je posebnost tudi v evropskem merilu. Hojevec je 

eden najbolj cenjenih gozdnih medov. Nastane iz 

medene rose (mane), ki jo nepredelano izločajo 

kaparji in ušice ob hranjenju z drevesnim sokom. 

Hojev med, posebnost Topliške doline

Travniška pasišča ob Radešci

Radešca je najbolj vodnat pritok Krke v Topliški 

dolini. Izvira v Podturnu. Vsega 3,6 km dolg rečni 

tok poteka po dolini med vznožjem Pogorelca in 

Cvingerja. Kraška reka je cenjen življenjski prostor 

rib, vidre in bobra, na poplavni ravnici pa se bo-

hotijo cvetoči travniki. 

Globine izvira Obrh

Posebnost potok Obrh je močan kraški izvir. Izvirno 

jezerce se pod jezom preliva v potok in po kratkem 

toku pridruži Radešci. Izvirno jezero je globoko 19 

m. Na dnu je vstop v sifonskih rov, ki se na globini 

33 m usmerja se v roški masiv in po 120 m konča v 

podoru.

S: www.sercelj.si 

Na obrobju kočevskih gozdov spoznajte svet 

ustvarjanja naravnih eteričnih olj, premium žganic 

in čokoladnih izdelkov. Mojster destilacije vam 

razkrije postopke priprave vrhunskih okusov in 

arom, ki se prepletajo v prvovrstnih žganicah in 

naravnih eteričnih oljih, čokoladne mojstrice pa 

skrivnost nastanka ročno izdelanih čokoladnih 

dobrot. 

Sela 21, 8350 Dolenjske Toplice

E: sercelj@gmail.com 

Čebelarstvo Šercelj

Destilarna in čokoladnica Berryshka

Družinsko čebelarstvo s čebelami sodeluje že tri 

generacije. Čebelari z okoli 300 družinami v 

tradicionalnih AŽ panjih. Spretno jih prevažajo na 

različne medene paše po Sloveniji. Z načinom 

prevoza so razvili poseben kontejnerski sistem, ki 

nudi čebelarju prijetno delo v čebelnjaku. Obisko-

valcev z veseljem predstavijo svoje način čebe-

larjenja, v domači prodajalni pa izbor gozdnih in 

cvetličnih medov, medenih dobrot (cvetni prah, 

propolis, vosek) ter medenih pijač, ki jih obiskovalci 

radi poskusijo.

T: 040 165 921

Razvajajte se z izbranimi okusi Berryshka čokolad-

nih izdelkov, žganic in domačih sladic - slovenske 

blagovne znamke, večkratnega dobitnika medna-

rodnih priznanj za vrhunsko kakovost. 

V butični prodajalni so na razpolago naši izdelki. Ob 

pomoči svetovalcev najdete darilo za vsako prilož- S: www.berryshka.com 

nost, ob pogledu na smaragdni izvir Obrh pa uživaj-

te na terasi kavarne.

T: 041 612 593

Obrh 17a, 8350 Dolenjske Toplice

E: info@berryshka.com 

Vse to in še več vam lahko razkrije sprehod po 

Medeni poti do izvira Obrh, ob kateri bo treba potrkati 

na vrata čebelarja ter destilarne in čokoladnice.

 Potek poti: Dolenjske Toplice – Sela - Obrh

Dolžina: 2,3 km
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JABOLČNA POT

Kje so doma najboljša jabolka, česen, šparglji  in zelenjava?

Dolenje Sušice 22, 8350 Dolenjske Toplice

T: 07 30 65 003 in 041 755 363

E: info@gostisce-kolesar.com 

Družinsko gostinsko podjetje deluje že od leta 

1981. V restavraciji nudijo kosila za zaključene 

družbe, svečana kosila, večerje za poroke, obletnice 

ter druge priložnosti. Na voljo je tudi kmečka soba s 

50 sedeži, kjer vam postrežejo z odličnimi picami in 

drugo ponudbo iz krušne peči. Posebnosti gostilne 

so česnova in gobova juha, ciganski krožnik, jedi z 

jurčki, ocvirkove pogačice ter jedi z ražnja in žara. Za 

otroke so na vrtu na voljo igrala. Za počitek lahko 

izbirate med dvo- in troposteljnimi sobami s 

kopalnico. Poleg kopanja in wellness storitev v 

bližnjih termah nudijo tudi možnosti kolesarjenja, 

ribolova, raftinga, vožnjo z jadralnim padalom ali 

športnim letalom. V okolici so možnosti za pohod-

ništvo in zimske športe na bližnjem smučišču Gače.

Gostišče Kolesar

Že več generacij se na njihovi kmetiji ukvarjajo s 

kmetovanjem. Imajo govedo, krave dojilje in kokoši, 

pridelujemo pa tudi zelenjavo. Od leta 2011 imajo 

ekološki način vzreje in pridelave. Za prodajo imajo 

vedno na razpolago veliko sezonsko ponudbo 

različnih vrtnin.

E: alesporeber@gmail.com 

Selišče 2, 8350 Dolenjske Toplice

T: 051 391 533

E: strojin.jelka@gmail.com 

So družinska kmetija, ukvarjajo se s pridelavo 

mleka in integrirano pridelavo špargljev. Prodajajo 

Kmetija Poreber

T: 07 30 65 255 in 031 882 747

Dolenje Sušice 24, 8350 Dolenjske Toplice

Ekološka kmetija Strojin

T: 031 463 474

E: zupjoze@gmail.com 

T: 031 614 960, 040 235 915 in 041 433 584

Selišče 5, 8350 Dolenjske Toplice

Gre za srednje veliko mešano kmetijo. Ukvarjajo se  

z govedorejo, vinogradništvom in poljedelstvom s 

poudarkom na pridelavi spomladanskega česna. 

Na kmetiji ponujajo poleg česna še mleko, krompir, 

goveje meso, vino, možen je tudi ogled kmetije ob 

predhodnem dogovoru.

Bušinec 5, 8350 Dolenjske Toplice

jih sezonsko od aprila do junija. Najboljši so sveži 

šparglji, zato jih podajajo doma po predhodnem 

naročilu. Pridelavo povečujejo, saj se povpra-

ševanje po tej zdravi spomladanski zelenjavi 

povečuje.

Kmetija Zupančič

Posebnost njihove kmetije je proizvodnja jabolk in 

njihova predelava. Sadjarstvo je družinska tradicija, 

najstarejše jablane in hruške so stare že prek 80 let. 

Imajo intenzivne ter visokodebelne travniške 

sadovnjake. Kmetija obsega 28 ha, od tega je 5,3 ha 

sadovnjakov. Od leta 2004 imajo registrirano 

dopolnilno dejavnost na kmetiji – predelavo sadja, 

ki ga predelajo v preko 60 različnih izdelkov, pri 

čemer ne uporabljajo žvepla, konzervansov ali 

stabilizatorjev.

Sadjarska kmetija Bučar

E: info@sadjarstvobucar.net; sadjarstvo. 

bucar@gmail.com 

Bo treba na sprehod na Dolenje Sušice, 

Selišče in Bušinec, kjer vas vabijo na 

obisk nekatere tradicionalne kmetije, 

Gostišče Kolesar pa je odlično izhodišče 

za sprehod.

  Potek poti: Dolenjske Toplice – Dolenje Sušice – Selišče – 

 Bušinec – Dobrava – Dolenjske Toplice

Dolžina: 8 km
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  Potek poti: Dolenjske Toplice – Dolenje Sušice – Selišče – 

 Bušinec – Dobrava – Dolenjske Toplice

Dolžina: 8 km



ZELIŠČARSKA POT

Po zdravje v Gorico! 

Kmetija Plavica za zdravilne rastline Jožeta 

Majesa

Cerovec 34, 8350 Dolenjske Toplice

Vesna Majes Klančičar

T: 07 30 66 259, 031 304 970 in 051 322 235

E: majes@siol.net in vesna@k2m.si

S: www.kmetija-plavica.si

Kmetija Plavica je zeliščarska kmetija. Zdravilne 

rastline gojijo na približno enem hektarju in jih 

nabirajo tudi v naravi. Iz rastlin izdelujejo pre-

ventivne in kurativne mešanice. Jože Majes meša 

okrog 200 vrst čajnih mešanic za razne težave in 

druge zdravilne pripravke. Številni obiskovalci si 

radi ogledajo vrt z zdravilnimi rastlinami. Na kmetiji 

imajo zaposlene tri mlade ljudi. V najboljših časih 

nas je obiskalo do 150 avtobusov letno.

Cerkev na Gorici

PONUDBA: preko 60 lastnih ekoloških proizvodov: 

čajev, čajne mešanice, mazila, sirupe, tinkture, praš-

ke, olja, paste za dvig odpornosti in imunosti. Prave 

uspešnica so zeliščarske knjige Jože Majesa. Izvaja-

mo vikend seminarje, na katerih predstavimo zdra-

vilne rastline, njihovo uporabo in izdelavo zdravilnih 

pripravkov ter predavanja doma in v tujini.

Podružnična cerkev Marije, pomočnice kristjanov, je 

najbolj znana romarska cerkve v Topliški dolini. K 

nje so nekdaj romali predvsem Kočevarji, imela je 

sloves dolenjskih Brezij. Zakaj je tu nastala božja pot 

ni znano . Cerkev kraljuje na 250 metrov visoki terasi 

nad Črmošnjiško dolino. Mogočen zvonik s prepros-

to štirikapno streho in oktogonalno cerkvena ladjo 

kažeta na razkošno baročno zasnovo. Letnica njene 

izgradnje naj bi po Valvasorju 1680, zvonik pa je bil 

prizidan 1710. Nekateri menijo, da je pred današnjo 

baročno lepotico na istem mestu stala že njena 

gotska prednica. Dragoceni baročni deli sta glavni in 

NAJDETE NAS: doma, v prodajalnah: K2M, Dolenj-

ske Toplice; Muljavi in Mariboru (Slovenska cesta 

17) ter v zelenih lekarnah po Sloveniji. Izdelke 

pošljemo tudi po hitri pošti, naročite jih lahko po 

telefonu, facebooku, internetu.

DELOVNI ČAS: Med tednom od 8.00 do 16.00, 

ogledi po dogovoru preko celega tedna, razen po-

zimi.

stranska oltarja. Glavni je posvečen Mariji, stranska 

pa Presveti Trojici in Sveti Barbari. Postaje križevega 

pota so kopije po Fuerichu, napisi postaj pa v 

nemščini. 

Cerkev na Cerovcu

V sosedstvu Gorice se na bližnjem vinorodnem 

griču Cerovec dviga med domačini priljubljena 

podružnica sv. Trojice. Bližina obeh cerkva presene-

ča. Obe cerkvi sta dokaj bogati in slutiti je, da je pri 

stvarjenju obeh svetišč imel svojo vlogo tudi 

tekmovalni duh sosedstva Kočevarjev in Slovencev. 

Gre za cerkev iz 17. stoletja, ko je bila temeljito 

barokizirana. Istočasno je bila narejena tudi oltarna 

oprema kot izdelek lokalne podobarske delavnice. 

Vsi oltarji so bogato členjeni, razgibani, s kvalitet-

nimi plastikami. Glavni oltar 'zlatega tipa' iz druge 

polovice 17. stoletja. Predstavlja lep, umirjen barok. 

V osrednji niši je figuralna skupina Svete Trojice, ki 

krona Marijo.

Nekdaj so romarji v Marijini cerkvi na 

Gorici molili za zdrave, danes pa ga 

ponujajo zdravilni pripravki na zeliščarski 

kmetiji. Torej pot pod noge in za zdravje 

na Cerovec, Rigelj in Gorico.

  Potek poti: Dolenjske Toplice – pokopališče – Cerovec – 

 Grič – Sela – Dolenjske Toplice

Dolžina: 8 km
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KOČEVSKI ROG

Zgodbe narave in spominov na drugo svetovno vojno

Kočevski rog slovi kot območje izjemne naravne in 

kulturne dediščine. Še pred petimi stoletji je 

sameval kot redko poseljen pragozd. V 14. stoletju 

so ga začeli nemški priseljenci kultivirati, po njihovi 

odselitvi leta 1941 je narava s preraščanjem 

kulturne krajine dobila nov zagon. Kraški masiv 

opredeljuje velika gozdnatost. Prevladuje ohranjen 

jelovo - bukov gozd, ki ga je pred koncem 19. stoletja 

v sonaravni razvoj usmeril Leopold Hufnagel, upra-

vitelj Auerspergove gozdne posesti. Območje se 

ponaša z ohranjenimi pragozdnimi ostanki in veliko 

vrstno pestrostjo živega sveta. Prostranstvo gozdov 

je v slovenskem merilu ključno za preživetje velikih 

zveri: medveda, volka in risa. Poseben pečat ob-

močju daje kras z več kot 1000 jamami. 

Sprehodi in ogledi

Za doživetje narave je urejenih več tematskih poti: 

Polharska in Padalska pot, Pot na Sveti Peter, Pot 

upora in Naravoslovna gozdna pot Rožek. Ključne 

vrhove in znamenitosti povezuje Trdinova pot in 

mreža kolesarskih poti. Za obisk je urejen dostop 

do Podsteniške in Rožeške udornice, prav tako do 

Ledene jame na Kunču. Označena sta drevesna 

velikana Črmošnjiška jelka in Smreka pod Kun-

čem.

Kulturno dediščino območja zaznamujejo sledi 

izginulih kočevarskih vasi, ruševine parnih žag na 

Žagi Rog in Podstenicah. Med pomniki 2. svetovne 

vojne izstopata ohranjeni partizanski bolnici Jelen-

dol in Zgornji Hrastnik ter Baza 20, edini na skriven 

način zgrajen sedež političnega vodstva odpor-

niškega gibanja v Evropi, obeleženi sta tudi lokacije 

povojnih pobojev v Rugarskih klancih in Dvojno 

brezno pri Cink križu.
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SOTESKA IN VRTNI PAVILJON HUDIČEV TURN

Pozabljena preteklost 

Dvorec Soteska je bil po Valvasorjevem mnenju 

eden najlepših v deželi Kranjski. Pozidali so ga  

Gallenbergi po letu 1664. Štirje trakti so obdajali 

notranje arkadno dvorišče, vogalni stolpi pa so pou-

darjali njegovo zgodnjebaročno arhitekturno zasno-

vo. Leta 1943 so ga požgali partizani, po vojni pa so 

ga uporabili kot kamnolom za gradnjo novih cest. 

Gospodarska dejavnost Auerspergov, ki so posest 

upravljali po letu 1793, je slonela na izkoriščanju 

roških gozdov. Leta 1856 so ob Krki postavili žago, 

ki jo je po letu 1929 poganjala še danes ohranjena 

parna lokomobila, na mestu nekdanjega mlina pa 

od leta 1927 deluje elektrarna. V 19. stoletju so celo 

varili lastno pivo. 

Park s Hudičevim turnom

Vrtni paviljon predstavlja skupaj s parkovno kom-

pozicijo enega najpomembnejših zgodnjebaročnih 

Nad dvorcem stoji cerkev sv. Erazma, ustanova 

starosoteških gospodov. Cerkev je sedanjo obliko 

dobila v 17. stoletju po zaslugi soteških gospodov 

Gallenberg.   

spomenikov v Sloveniji. Parkovna zasnova je začela 

nastajati konec 17. stoletja. Vrtni paviljon je detelji-

často zasnovan baročni stolp, obdaja ga kamnito 

obzidje s tremi portali, kot prostor za beg iz real-

nosti v mistiko. Notranjost je poslikana z iluzio-

nističnimi freskami, ki so pripisane bližini nizo-

zemskega slikarja Alamancha. 

Muzej starih avtomobilov

V nekdanjem grajskem hlevu pred ruševinami 

dvorca je muzejski depo starih avtomobilov, 

vprežnih vozil in gasilskih črpalk, s katerim upravlja 

 

Tehniški muzej Slovenije Bistra. 

Ogled: pri gradu je parkirišče z informativno tablo

Ogled Hudičevega turna in Muzeja starih avto-

mobilov je možen od 27. aprila do 30. septembra 

vsak praznik in nedeljo med 13:00 in 18:00 ali 

kadarkoli po predhodni najavi na TIC Dolenjske 

Toplice (07 384 51 88 ali tic@dolenjske-toplice.si) 
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vo. Leta 1943 so ga požgali partizani, po vojni pa so 

ga uporabili kot kamnolom za gradnjo novih cest. 

Gospodarska dejavnost Auerspergov, ki so posest 

upravljali po letu 1793, je slonela na izkoriščanju 

roških gozdov. Leta 1856 so ob Krki postavili žago, 

ki jo je po letu 1929 poganjala še danes ohranjena 

parna lokomobila, na mestu nekdanjega mlina pa 

od leta 1927 deluje elektrarna. V 19. stoletju so celo 

varili lastno pivo. 

Park s Hudičevim turnom

Vrtni paviljon predstavlja skupaj s parkovno kom-

pozicijo enega najpomembnejših zgodnjebaročnih 

Nad dvorcem stoji cerkev sv. Erazma, ustanova 

starosoteških gospodov. Cerkev je sedanjo obliko 

dobila v 17. stoletju po zaslugi soteških gospodov 

Gallenberg.   

spomenikov v Sloveniji. Parkovna zasnova je začela 

nastajati konec 17. stoletja. Vrtni paviljon je detelji-

často zasnovan baročni stolp, obdaja ga kamnito 

obzidje s tremi portali, kot prostor za beg iz real-

nosti v mistiko. Notranjost je poslikana z iluzio-

nističnimi freskami, ki so pripisane bližini nizo-

zemskega slikarja Alamancha. 

Muzej starih avtomobilov

V nekdanjem grajskem hlevu pred ruševinami 

dvorca je muzejski depo starih avtomobilov, 

vprežnih vozil in gasilskih črpalk, s katerim upravlja 

 

Tehniški muzej Slovenije Bistra. 

Ogled: pri gradu je parkirišče z informativno tablo

Ogled Hudičevega turna in Muzeja starih avto-

mobilov je možen od 27. aprila do 30. septembra 

vsak praznik in nedeljo med 13:00 in 18:00 ali 

kadarkoli po predhodni najavi na TIC Dolenjske 

Toplice (07 384 51 88 ali tic@dolenjske-toplice.si) 



DEDIŠČINA KOČEVARJEV STAROSELCEV

Ohranjamo izročilo

Kočevarji ali Kočevski Nemci (Gottscheer) so 

nemško govoreča skupnost, ki je živela na 

Kočevskem od naselitve okoli leta 1330 do izselitve 

leta 1941, na začetku druge svetovne vojne. 

Središče nemškega jezikovnega otoka je bilo mesto 

Kočevje. 

Izročilo Kočevarjev danes neguje Društvo Kočevar-

jev staroselcev - Gottscheer Altsiedler Verein, 

ustanovljeno leta 1992 v Občicah. Združuje veči-

noma Kočevarje in njihove potomce iz Črmošnjiško-

Poljanske doline in okolice, ki se niso izselili. 

Društvo ima sedež v Kulturnem centru z muzejem v 

Občicah. V eni od dveh stavb je na podstrehi manjša 

muzejska zbirka sprikazom zgodovine Kočevarjev, v 

drugi več maket kočevarskih vasi in hiš. Posestvo 

obsega še večji sadovnjak jablan. V domu potekata 

pouk nemškega jezika in vaje folklorne skupine. 

Svoj način življenja predstavijo v okviru Dnevov 

Ogled: Za obiskovalce je potrebna predhodna 

najava. Za obiskovalci lahko pripravimo dobro-

došlice z medenim žganjem in tipično kočevarsko 

kočevarske kulture, ki je vsako tretje leto v Ko-

čevskih Poljanah in Občicah. 

Društvo Kočevarjev staroselcev

Občice 1, 8350 Dolenjske Toplice

T: 031 794 449 

potico pobolico (na fotografiji).

E: dks.gav@gmail.com 
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PONUDBA IN NAMESTITEV

10. junij 2018 

29. julij 2018 

PRIREDITVE
24. in 25. marec 2018 

15. razstava velikonočnih jedi

3. festival piva Dolenjske Toplice

Julij – avgust 2018 

Poletje v Kočevskem rogu

20. – 22. julij 2018 

Topliška noč 2018

Ribiški piknik

19. – 21. oktober 2018 

7. - 16. september 2018 

Praznik topliškega jabolka

Dnevi kočevarske kulture

IZPOSOJA KOLES, KAJAK, KANU IN RAFTING 

IZLETI

M: 041 887 362

26. december 2018 Novoletni festival 

narodnozabavne glasbe Dolenjske Toplice

DEJAVNOSTI

8350 Dolenjske Toplice

T: 07 306 68 30

Pionirska cesta 3

E: info@k2m.si 

www.k2m.si 

TENIS CENTER & CENTER COURT CAFE

8350 Dolenjske Toplice

mirjana.idan@gmail.com 

T: 031 697 747

Dolenje Sušice 17

RIBOLOV

ziga.stravs@gmail.com 

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

PAINTBALL

www.paintball-dt.si 

T: 040 677 828

Podturn 28

T: 07 30 65 390

T: 07 307 56 27

M: 041 304 444

E: info@aknm.si 

Prečna 46

PANORAMSKI POLETI Z MOTORNIMI IN 

JADRALNIMI LETALI

GOLF

www.aknm.si 

8000 Novo mesto

M: 041 987 123

E: golf.otocec@terme-krka.si 

T: 07 33 48 222

Otočec 

    TIC DOLENJSKE TOPLICE

   T: 07 384 51 88

  M: 051 305 259

 E: tic@dolenjske-toplice.si  

S: www.dolenjske-toplice.si 



PONUDBA IN NAMESTITEV

10. junij 2018 

29. julij 2018 

PRIREDITVE
24. in 25. marec 2018 

15. razstava velikonočnih jedi

3. festival piva Dolenjske Toplice

Julij – avgust 2018 

Poletje v Kočevskem rogu

20. – 22. julij 2018 

Topliška noč 2018

Ribiški piknik

19. – 21. oktober 2018 

7. - 16. september 2018 

Praznik topliškega jabolka

Dnevi kočevarske kulture

IZPOSOJA KOLES, KAJAK, KANU IN RAFTING 

IZLETI

M: 041 887 362

26. december 2018 Novoletni festival 

narodnozabavne glasbe Dolenjske Toplice

DEJAVNOSTI

8350 Dolenjske Toplice

T: 07 306 68 30

Pionirska cesta 3

E: info@k2m.si 

www.k2m.si 

TENIS CENTER & CENTER COURT CAFE

8350 Dolenjske Toplice

mirjana.idan@gmail.com 

T: 031 697 747

Dolenje Sušice 17

RIBOLOV

ziga.stravs@gmail.com 

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

PAINTBALL

www.paintball-dt.si 

T: 040 677 828

Podturn 28

T: 07 30 65 390

T: 07 307 56 27

M: 041 304 444

E: info@aknm.si 

Prečna 46

PANORAMSKI POLETI Z MOTORNIMI IN 

JADRALNIMI LETALI

GOLF

www.aknm.si 

8000 Novo mesto

M: 041 987 123

E: golf.otocec@terme-krka.si 

T: 07 33 48 222

Otočec 

    TIC DOLENJSKE TOPLICE

   T: 07 384 51 88

  M: 051 305 259

 E: tic@dolenjske-toplice.si  

S: www.dolenjske-toplice.si 



JAHANJE

Češča vas

www.konji-cescavas.si   

8350 Dolenjske Toplice

E: konji.cescavas@siol.net 

T: 07 33 73 040

www.terme-krka.si 

T: 08 20 50 300

E: booking@terme-krka.si

RESTAVRACIJA BALNEA - TERME DOLENJSKE 

TOPLICE

KULINARIKA

Zdraviliški trg 7

www.ostarija.si  

Dolenje Sušice 22

RESTAVRACIJA OŠTARIJA

T: 031 712 500

E: jernej.jarc@ostarija.si 

GOSTIŠČE KOLESAR

E: info@gostisce-kolesar.com 

Sokolski trg 2

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

T: 07 306 50 03 in 041 755 363

www.gostisce-kolesar.com 

GOSTILNA ŠTRAVS

T: 07 306 53 90

Podturn 28

E: ziga.stravs@gmail.com 

GOSTILNA PRI HENRIKU

8350 Dolenjske Toplice

Loška vas 4

SOBODAJALCI

Zdraviliški trg 7

8350 Dolenjske Toplice

www.terme-krka.si 

T: 08 20 50 300

T: 07 306 55 03

TERME DOLENJSKE TOPLICE

E: booking@terme-krka.si 

www.apartmaji-panda.si 

MARJETKA KAVČIČ - APARTMAJI IN SOBE JAKA

T: 040 608 915

Gregorčeva ulica 37

www.mana.si/ponudba/dolenjske-

toplice/apartmanji-jaka 

8350 Dolenjske Toplice

E: luzar.zlata@gmail.com 

E: marjetka.kavcic@gmail.com

Ulica Maksa Henigmana 4

8350 Dolenjske Toplice

APARTMAJI PANDA

T: 040 459 144

www.primostu.si 

Sokolski trg 2

www.ostarija.si 

HOTEL & PUB PRI MOSTU

Pionirska cesta 2

8350 Dolenjske Toplice

T: 031 712 500

APARTMAJI STELLA

HOTEL IN RESTAVRACIJA OŠTARIJA

E: jernej.jarc@ostarija.si 

8350 Dolenjske Toplice

Zdraviliški trg 3

T: 07 306 50 03 in 051 388 388

E: info@primostu.si 

8350 Dolenjske Toplice
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8350 Dolenjske Toplice

GOSTIŠČE KOLESAR

8350 Dolenjske Toplice

E: dusan.kozuh@rkc.si 

T: 07 306 53 90

www.gostisce-kolesar.com 

T: 07 306 50 30

E: ziga.stravs@gmail.com 

Zdraviliški trg 6

GOSTILNA IN PRENOČIŠČA ŠTRAVS

Dolenje Sušice 22
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ŽUPNIJSKI APARTMAJI

www.camping-potocar.si 

KAMP POLJE

T: 040 466 589

T: 040 466 589

8350 Dolenjske Toplice

KAMP DOLENJSKE TOPLICE

Zdraviliški trg 7

8350 Dolenjske Toplice

E: info@camping-potocar.si   

Meniška vas 47

E: info@kamp-polje.si  

www.kamp-polje.si 

8351 Straža

T: 041 642 905

Dolenje Polje 7a

PZA MALI RAJ - FKK

E: joze.bradac@siol.net 

www.dnmaliraj.si

TRGOVINE

MARKET SONČEK

Ulica Maksa Henigmana 4

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

Zdraviliški trg 10

Sela 48

8350 Dolenjske Toplice

TRAFIKA 3DVA DOLENJSKE TOPLICE

8350 Dolenjske Toplice

Zdraviliški trg 7

8350 Dolenjske Toplice

Sela pri Dolenjskih Toplicah 49

Sela 54

Meniška vas 71

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

MARKET MENIŠAN

KRISTAL DOLENJSKE TOPLICE

TRGOVINA S SPOMINKI K2M

Pionirska cesta 3

MERCATOR SELA (Market Dolenjske Toplice) 

GRAMAT GRIL – GRADBENI MATERIAL

BENCINSKI SERVIS BUČAR

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

KAVARNA BALNEA

Pionirska cesta 2

BARI

PUB PRI MOSTU

FLORJAN BAR

Meniška vas 71

Pionirska cesta 1

Zdraviliški trg 7

Zdraviliški trg 10A

8350 Dolenjske Toplice

8351 Soteska

BAR TURN

BAR CENTER

8350 Dolenjske Toplice

Soteska 39

SOKOL BAR

8350 Dolenjske Toplice

ILLY PUB BAR

8350 Dolenjske Toplice

8350 Dolenjske Toplice

Podturn 12

Sokolski trg 4

BAR MENIŠAN

8350 Dolenjske Toplice 

    TIC DOLENJSKE TOPLICE

   DELOVNI ČAS

  ponedeljek - petek: 9.00 - 17.00

 sobota: 9.00 - 15.00

nedelja in prazniki: 8.00 - 12.00 
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