Topliške turistične poti

ARHEOLOŠKA POT CVINGER
povezovalni kraji Dolenjske Toplice
dolžina poti 2,5 km
čas hoje 1 ura
najprimernejši čas pomlad, poletje in jesen
obiska
označevanje poti rdeča pika na beli osnovi
izhodišče poti • pri pokopališču Dolenjske Toplice

• pri osnovni šoli, na križišču v
gozdu pri odcepu za tenis proti
vasi Polje
• v Meniški vasi

najnižja točka 190 m (izhodišče poti)
najvišja točka 250 m (obzidje gradišča)
oddaljenost Meniška vas – 1,5 km
od Dolenjskih
Toplic
težavnost nezahtevna / 
varuh poti Turistično društvo Dolenjske Toplice

in Dolenjski muzej Novo mesto

opis poti

Od izhodišč vodijo do prazgodovinskega gradišča na Cvingerju krožno povezane
in markirane gozdne steze.
zanimivosti na poti

• Prazgodovinsko gradišče Cvinger. Nastalo je v prvem tisočletju pr. n. š., v
času starejše železne dobe na zahodnem vrhu kopastega griča Cvinger, ki
se dviguje med dolinami Krke, Sušice in Radeščice. Lokacija naselja je bila
izbrana na zakraselem in danes pogozdenem hribu, tako da so v obrambni
sistem naselja vključene naravne danosti. Gradišče je bilo gospodarsko in
politično središče doline in je obvladovalo ter nadziralo pomembno pot po
dolini Krke in prehod v Belo krajino. O gradišču priča ohranjeno, 720 m dolgo
obzidje, ki je na mestu prezentacije rekonstruirano.
• Območje talilnic. Na južnem pobočju Cvingerja so v terenu vidni ostanki
nekdanjih talilnic železa, kjer so predelovali v okolici nabrano rudo. Lokacija je
predstavljena z infomativno tablo.
• Gomilno grobišče. Na južnem pobočju Cvingerja je v gozdu opaznih več
rodovnih gomil. V njih so bili najdeni najrazličnejše lončeno posodje, železno
in bronasto orožje, raznobarvne steklene ogrlice in nakit iz brona, posebno
dragocenost pa predstavlja bronasta vedrica – situla. Ena gomila je predstavljena z informativno tablo.
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EVR. PEŠPOT E7: ŽUŽEMBERK – LAŠČE – D. TOPLICE
povezovalni kraji Žužemberk – Lašče – Podhosta

– Meniška vas – Sela pri Dolenjskih Toplicah – Dolenjske Toplice

dolžina poti 18,2 km
čas hoje 5-6 ur
najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti okrogel rdečerumen znak
izhodišče poti Žužemberk, turistična kmetija

Koren

najnižja točka 190 m (Dolenjske Toplice)
najvišja točka 543 m (pod Sv. Petrom)
oddaljenost Žužemberk - 16 km
od Dolenjskih
Toplic
težavnost zahtevna / 
občine, po katerih Žužemberk, Dolenjske Toplice
pot poteka
varuh poti Komisija za evropske pešpoti

Slovenije

opis poti

Pri turistični kmetiji Koren prečkamo cesto in zavijemo navkreber mimo cerkve
sv. Nikolaja na cesto Žužemberk – Prevole. Z nje kmalu zavijemo desno in
pridemo na gozdno vlako, ki se vzpenja do lovske koče Komance. Nekaj časa
hodimo po makadamski cesti, nato pa krenemo po gozdni poti – vlaki v gozd v
razgibano gozdno pokrajino. Kmalu se nam odpre vinorodna gora z zidanicami
in kasneje vas Lašče. Pot nadaljujemo po avtomobilski cesti proti Kočevju, a že
na prvi gozdni cesti skrenemo levo. Pot nas vodi v širne gozdove z blagimi vzponi in padci. Po približno 8 km se usmerimo levo na gozdno cesto in se spustimo
proti Podhosti, še prej pa dvakrat prečkamo gozdno cesto. Nadaljujemo desno
proti Podturnu in pri odcepu za Meniško vas zavijemo levo. Brž ko prehodimo
most preko Radešce, zavijemo desno v vas, ki se imenuje po nekdanji posesti
stiškega samostana, in nato po kolovozu med njive in travnike. Po gozdnem
robu prispemo v naselje Sela, od tu pa po pločniku v Dolenjske Toplice.
zanimivosti na poti

Cerkev sv. Nikolaja v Žužemberku je v osnovi srednjeveška stavba z ostanki fresk
Janeza Ljubljanskega in baročno oltarno opremo.
Vas Lašče se prvikrat omenja že leta 1145 kot last stiškega samostana.
Dolenjske Toplice se prvič omenjajo leta 1228, zdraviliški turizem pa se je ob
izvirih termalne vode pričel razvijati že v 18. stol. Njen turistični razcvet pa je v
veliki meri povezan z rodbino knezov Auerspergov. Župnija izvira iz leta 1792.
Cerkev sv. Ane je v osnovi srednjeveška stavba, barokizirana je bila v 17. stol., ob
njej je ohranjen del protiturškega taborskega obzidja.
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EVROPSKA PEŠPOT E7: DOLENJSKE TOPLICE – SMUK
povezovalni kraji Dolenjske Toplice – Bušinec – Ver-

dun – Dobindol – Laze – Pribišje
– Smuk nad Semičem

dolžina poti 16,9 km
čas hoje 5-6 ur
najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti okrogel rdečerumen znak
izhodišče poti Dolenjske Toplice
najnižja točka 190 m (Dolenjske Toplice)
najvišja točka 548 m (Smuk)
težavnost zahtevna / 
občine, po katerih Dolenjske Toplice, Semič
pot poteka
varuh poti Komisija za evropske pešpoti

Slovenije

opis poti

Iz Dolenjskih Toplic se odpravimo po glavni cesti proti Podturnu. Pred
pokopališčem skrenemo levo in po nekaj 100 m pridemo v gozd. Pot nas vodi
po gozdni cesti brez vzponov. V Bušincu zavijemo levo po asfaltni cesti in nato
kmalu desno na makadamsko pot. Ko pridemo v gozd, se pot obrne levo in teče
po gozdni vlaki. Pred Verdunom se priključi na asfaltirano cesto in gre po njej
skozi vasi Verdun in Dobindol. Tu se pot usmeri desno na gozdno cesto, ki pelje v
dolino, sprva med travniki in pašniki, nato pa skozi gozd, kjer se začne vzpenjati
proti nekdanji kočevarski vasi Laze. Za cerkvijo sv. Matije iz druge polovice 17.
stol. zavije s ceste in nato med vikendi desno po opuščeni poti mimo žage.
Prečka železniško progo in se povzpne po gozdu, mimo smrekovega nasada in
čez košenico na asfaltirano cesto za Gornje Laze. Nadaljujemo po gozdni vlaki
čez gozd v vas Pribišje, kjer zavijemo levo po gozdni cesti do hriba Smuk nad
Semičem (548 m).
zanimivosti na poti

V Gornjih Lazah si lahko ogledamo spomenik Stojana Batiča, ki opominja na
hud poraz prvih belokranjskih partizanov 2. novembra 1941.
Smuk (548 m) je priljubljena belokranjska turistična točka z lovskim domom,
kjer se nahaja kontrolni žig. Ogledamo si lahko ruševine smuškega gradu iz
začetka 16. stol., za njim pa še romarsko cerkev sv. Lovrenca, ki je bila pozidana
leta 1687. Ne bomo prezrli niti hrasta z mogočno krošnjo.
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EVROPSKA PEŠPOT E7: POT MARE RUPENE
povezovalni kraji Žužemberk – Cvibelj – Reber

– Vrtače – Volčja Jama – Dobrnič
– Šahovec – Svetinje – Šmaver
– Globodol – Brezova Reber
– Veliki Lipovec – Gorenje Polje
– Dolenje Polje – Dolenjske Toplice

dolžina poti 35,6 km
čas hoje 9-10 ur
najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti okrogel rdečerumen znak
izhodišče poti Žužemberk, turistična kmetija

Koren

najnižja točka 190 m (Dolenjske Toplice)
najvišja točka 490 m (Veliki Lipovec)
oddaljenost Žužemberk - 16 km
od Dolenjskih
Toplic
težavnost zahtevna / 
občine, po katerih Žužemberk, Trebnje, Mirna Peč,
pot poteka Dolenjske Toplice
varuh poti Komisija za evropske pešpoti

Slovenije

opis poti

Od turistične kmetije Koren gremo čez most in se podamo po hribu navzgor
mimo gradu, prečkamo cesto in nadaljujemo mimo občinske stavbe po ozki poti
skozi naselje. Skrenemo na kolovoz in se dvignemo na grič Cvibelj, gremo skozi
naselje Cvibelj in na koncu zavijemo desno na kolovoz in po njem do vasi Reber.
Ko zapustimo vas, nadaljujemo po gozdni poti, skrenemo na gozdno vlako in
pozneje na njivski kolovoz do vasi Vrtače. Od tu gremo desno na kolovoz in po
gozdni vlaki čez gozd na cesto. Čez nekaj 100 m zavijemo desno na gozdno pot
do vasi Volčja Jama. Zaselek je dobil ime po udorni jami v neposredni bližini.
Pri kapelici nadaljujemo po kolovozu in gozdni vlaki ter se desno priključimo
na asfaltirano cesto. Po cesti čez gozd se dvignemo na vinorodna pobočja Lisca,
od koder se odpirajo lepi razgledi. S pobočne ceste se spustimo po gozdni poti
na cesto proti Dobrniču. V vas bomo prispeli po 1,5 km dolgem cestnem odseku.
Iz Dobrniča se dvignemo v vas Šahovec. Nadaljujemo do vasi Svetinje in
zavijemo desno in po 100 m levo čez vinorodno pobočje Šmavra, mimo
srednjeveške, barokizirane cerkve sv. Mavricija nekoliko navkreber in nato
desno navzdol na cesto proti vasi Jordankal, kjer so nekoč kopali železovo rudo.
Prečkamo cesto in se blago spustimo po gozdni vlaki na eno najlepših kraških
polj – Globodolsko polje. Kolovozna pot nas pripelje v Gorenji Globodol. Pot
nadaljujemo po cesti. V Dolenjem Globodolu krene pot levo na njivski kolovoz.
Z gozdnega roba skrenemo v gozd na gozdno pot, se počasi dvigamo, prečkamo
gozdno cesto in nadaljujemo deloma po cesti deloma po gozdnih poteh ob
njej do doma Na Frati (345 m). Od tu gremo mimo spomenika druge svetovne
vojne na gozdno pot, se blago dvignemo in pridemo spet na cesto pred Brezovo
Rebrijo. Prehodimo vas, nad kapelico se preusmerimo levo na njivski kolovoz,
nadaljujemo čez gozd po gozdni vlaki in nato po kolovozu do Velikega Lipovca.
Zapustimo vas in se blago spustimo po gozdni cesti, prečkamo križišče in
nadaljujemo proti Soteski. S ceste zavijemo levo v smrekov sestoj in se nad
kamnolomom spustimo po gozdni poti v Gorenje Polje. Pri spomeniku se usmerimo po cesti najprej levo in nato desno v Dolenje Polje. Prehodimo most čez
reko Krko. Nadaljujemo po cesti in pred rahlim klancem zavijemo na sprehajalno
pot čez zdraviliški gozd – park.

Topliške turistične poti

zanimivosti na poti

Na Cviblju si lahko ogledamo monumentalen spomenik,
posvečen borcem, padlim v bojih v Suhi krajini med drugo
svetovno vojno.
Nad vasjo Zafara se dviga mogočna cerkev sv. Mohorja in
Fortunata, požgana med 2. svetovno vojno in obnovljena v
letih 1992-1994.
Dobrnič (242 m) je največje naselje sredi kraškega Dobrniškega
polja in središče severnega dela Suhe krajine. V okolici je več
arheoloških najdišč. Kraj se prvič omenja leta 1136, sedež
prafare je tu od leta 1296, današnja baročna cerkev, v kateri je
bil krščen Friderik Baraga, pa je iz leta 1777. Šola obstaja od

leta 1800. Kraj je zelo trpel med drugo svetovno vojno, še vedno pa ga krasi ena
lepših lip v bližnji okolici.
Vas Šahovec bogati v osnovi še srednjeveška, kasneje barokizirana cerkev sv.
Duha.
Globodolsko polje z nadmorsko višino okoli 200 m je 30 m nižje od bližnje
Temeniške doline. Tu so se razvila tri vaška naselja, ki jih odlikuje ljudsko
stavbarstvo v kamnu in lesu. Gorenji Globodol je vas panonskega tipa. Na njivah
med Gorenjim in Srednjim Globodolom je bilo manjše rimsko grobišče iz 1.
stoletja.V Dolenjem Globodolu stoji cerkev sv. Magdalene, ki je bila barokizirana
v sredini 18. stoletja.
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KOLESARSKA POT: DO SOTESKE (I.A)
obrazložitev poti Pot vodi po severnem ravninskem

delu občine Dolenjske Toplice do
kraja Soteska s pomembnim kulturnozgodovinskim spomenikom
dvorcem Soteska in Hudičevim
turnom.

izhodišče poti v centru Dolenjskih Toplic, v parku

med hoteloma Vital in Kristal

najprimernejši čas april – oktober
za kolesarjenje
dolžina 11 km
višinska razlika 40 m
skupno vzpona 135 m
predviden čas 45 min – 1 h
zahtevnost nezahtevna /  pretežno

ravninska, krajši odseki po
kolovoznih poteh, krajši odseki po
glavnih prometnejših cestah

vozišče kolovoz: 2,9 km, makadam: 0,

nadmorska višina [m]

asfalt: 8,1 km

250
200
150
100
50
0

Do Soteske

tehnični opis

Izhodišče: V centru Dolenjskih Toplic v parku med hoteloma Kristal in Vital.
0,0 km – Iz centra Dolenjskih Toplic zavijemo levo po glavni cesti v smeri
Ljubljane.
0,9 km – Desno na stransko cesto proti Dolenjemu Polju.
2,5 km – Levo na glavno cesto v vas Gorenje Polje.
2,75 km – Sredi vasi pri spomeniku zavijemo desno in se z asfalta dvakrat
držimo desnega kolovoza v krajši vzpon.
3,3 km – Pri kapelici zavijemo levo in navzdol med vinograde.
3,9 km – Desno po glavni cesti do Soteske.
5,0 km – V Soteski levo čez most in naprej po glavni cesti.
6,6 km – Pri gostilni Pri Henriku v Loški vasi zavijemo levo na stransko pot ven
iz vasi mimo kapelice in naprej po poljskem kolovozu.
7,3 km – Pri kapelici sredi polja zavijemo desno po kolovozu v vas Podhosta.
7,55 km – V vasi pri lipi levo in takoj zatem naravnost po asfaltni cesti
7,8 km – Levo in nato čez most v Meniško vas.
8,2 km – V vasi na prvem levem ovinku zavijemo desno v strm kratek vzpon
med hišami.
8,45 km- Nadaljujemo po kolovozu.
9,2 km – Na asfaltu zavijemo levo navzgor in v vas (držimo se leve)
9,7 km – Pri bencinski črpalki zavijemo levo na glavno cesto nazaj v Dolenjske
Toplice.
zanimivosti ob poti

1. sotočje reke Krke in potoka Sušica
2. razgled na sotočje Krke in Radeščice, okoliške vasi ter Kočevski rog
3. vinogradi v Gaberju
4. dvorec Soteska in Hudičev turn, razvaline gradu Stara Soteska, cerkev sv.
Erazma
5. cerkev sv. Martina v Loški vasi
6. kraški izvir Crkavnik
7. gostilna Pri Henriku
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KOLESARSKA POT: LUBANC (I.B)
obrazložitev poti Kolesarska pot ima ime po vinor-

odnem in z zidanicami posejanem
pobočju hriba Ljubanec, ki mu
domačini pravimo Lubanc.

izhodišče poti Center Dolenjskih Toplic, v parku

med hoteloma Vital in Kristal

najprimernejši čas april – oktober
za kolesarjenje
dolžina 14,5 km
višinska razlika 120 m
skupno vzpona 170 m
predviden čas 1 h
zahtevnost zahtevnejša /  – nepro-

metna asfaltna cesta, dva kratka
strma odseka, nezahtevna orientacija

vozišče kolovoz: 0, makadam: 0, asfalt:

nadmorska višina [m]

14,5 km
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Lubanc

tehnični opis

Izhodišče: V centru Dolenjskih Toplic v parku med hoteloma Kristal in Vital.
0,0 km – Iz centra Dolenjskih Toplic zavijemo levo po glavni cesti v smeri
Črnomlja.
0,25 km – Levo v smeri Uršnih Sel in nadaljujemo po prednostni cesti iz naselja.
0,5 - 8,0 km – Vozimo se skozi vasi po glavni cesti do Uršnih Sel (vrh vzpona).
8,0 km – Levo na glavno cesto Novo mesto – Semič in takoj zatem…
8,0 km – …levo z glavne ceste pri okrasnem kozolčku med vinograde
Lubanca.
9,5 km – Desno nazaj proti Dolenjskim Toplicam.
14,0 km – Naravnost navzdol skozi Topliško vas in stari del Dolenjskih Toplic do
centra kraja.
zanimivosti ob poti

1. Gostilna Kolesar na Dolenjih Sušicah
2. Jankotov mlin na Gorenjih Sušicah
3. zidanice in vinogradi na vinski gorici Ljubanec
4. razgled na topliško dolino in Kočevski rog
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KOLESARSKA POT: OB VZNOŽJU ROGA (II.A)
obrazložitev poti Pot je večinoma speljana ob

vzhodnem vznožju Kočevskega
roga po dolini Črmošnjičice in
Radeščice.

izhodišče poti V centru Dolenjskih Toplic, v parku

med hoteloma Vital in Kristal

najprimernejši čas april – oktober
za kolesarjenje
dolžina 16,2 km
višinska razlika 43 m
skupno vzpona 151 m
predviden čas 1 h 30 minut
zahtevnost zahtevnejša /  – slabe

kolovozne poti in prometna glavna
cesta s slabo asfaltno prevleko

vozišče kolovoz: 2,3 km, makadam: 0,6

km, asfalt: 13,3 km

tehnični opis

Izhodišče: V centru Dolenjskih Toplic v parku med hoteloma Kristal in Vital
0,0 km – Iz centra Toplic zavijemo levo po glavni cesti v smeri Črnomlja.
1,6 km – Pri kapelici na koncu vasi Sela zavijemo levo na kolovoz; nadaljujemo
po slabo voznem, občasno blatnem poljskem kolovozu naravnost in v gozd v
vas Grič.
OPOMBA: Zaradi slabega stanja kolovoza po dežju ali v času kmečkih opravil
priporočamo obvoz po glavni cesti skozi Podturn do vasi Grič.
2,7 km – Pot nadaljujemo po asfaltu iz vasi Grič.
3,4 km – V začetnem delu vzpona zavijemo desno na makadam.
OPOMBA: Pot lahko nadaljujemo po asfaltu, še 400 m do Cerovca, Gorice
– zanimivost sta cerkvi sv. Marije Pomočnice in sv. Trojice ter zeliščarska kmetija
Plavica (glej pot – Čez Hrib).
4,3 km – Peljemo se naravnost skozi Kočevske Poljane do glavne ceste.
4,6 km –Levo na glavno cesto.
5,1 km – Desno z glavne ceste mimo pokopališča in naprej po kolovozu ob
desnem bregu potoka.
6,3 km – Čez mostiček in naravnost skozi vas Občice do glavne ceste.
6,6 km – Desno na glavno cesto do Doma Kočevarjev staroselcev (modra
stavba).
6,8 km – Obrnemo se in vrnemo nazaj po glavni cesti do Podturna.
OPOMBA: Glavna cesta je občasno zelo prometna, zato se lahko vrnemo nazaj
po isti poti.
11,3 km – V Podturnu nadaljujemo naravnost v smeri Ljubljane mimo izvira
Radeščice
OPOMBA: Na 11,7 km lahko zavijemo levo (100 m višje) do začetka gozdne
učne poti in razvalin gradu Rožek.
12,1 km – Peljemo se mimo kraške jame Jazbine na koncu vasi Podturn.
13,6 km – Zavijemo desno in nadaljujemo skozi Meniško vas v Dolenjske
Toplice.
zanimivosti ob poti

nadmorska višina [m]

1. kočevarska vas Kočevske Poljane
2. »Dom Kočevarjev staroselcev« v Občicah
3. Gostilna Štravs
4. izvir reke Radeščice
5. kraška jama Jazbina
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KOLESARSKA POT: ČEZ HRIB (II.B)
obrazložitev poti Pot nas vodi po vinorodnem

gričevnatem grebenu med
dolinama potokov Sušica in
Črmošnjičica ter mimo zaselka
Hrib (samotna kmetija) na najvišji
točki poti.

izhodišče poti V centru Dolenjskih Toplic v parku

med hoteloma Vital in Kristal

najprimernejši čas april – oktober
za kolesarjenje
dolžina 18,2 km
višinska razlika 213 m
skupno vzpona 376 m
predviden čas 1,5 – 2 h
zahtevnost zelo zahtevna /  – kratki

izjemno strmi vzponi, odseki zelo
slabih kolovoznih poti z obveznimi
sestopi s kolesa

vozišče kolovoz: 2,1 km, makadam: 4,4 km

asfalt: 11,7 km

tehnični opis

Izhodišče: V centru Dolenjskih Toplic v parku med hoteloma Kristal in Vital.
0,0 km – Iz centra Dolenjskih Toplic zavijemo levo po glavni cesti v smeri
Črnomlja.
1,6 km – Pri kapelici na koncu vasi Sela zavijemo levo na kolovoz; nadaljujemo
po slabo voznem, občasno blatnem poljskem kolovozu naravnost in v gozd v
vas Grič.
OPOMBA: Zaradi slabega stanja kolovoza po dežju ali v času kmečkih opravil
priporočamo obvoz po glavni cesti skozi Podturn do vasi Grič.
4,4-4,8 km – Ekstremen vzpon na Rigelj
4,9 km – Naravnost po vrhu slemena med vinogradi.
5,1 km – Levo strmo (100 m) navzgor
OPOMBA: Pot lahko skrajšamo in zavijemo levo ter se pri križu spustimo levo
navzdol ob kolesu proti vasi Bušinec in nato desno do Dolenjih Sušic, tam pa
levo v Dolenjske Toplice.
5,2 km – Na vrhu klanca nadaljujemo naravnost po makadamskem kolovozu do
zadnje zidanice in v gozd na slab, kamnit kolovoz (obvezen sestop s kolesa na
vzponu). Pot nadaljujemo naravnost skozi gozd.
6,2 km – Na asfaltu levo navzgor na makadam.
7,3 km – Mimo samotne kmetije na Hribu z lepim razgledom.
9,3 km – V vasi zavijemo desno in po makadamu nadaljujemo v gozd.
10,3 km – Zavijemo levo na gozdnem križišču.
10,8 km – V vasi Dobindol zavijemo desno navzgor po asfaltni cesti.
11,8 km - Levo na glavno cesto Novo mesto – Semič in takoj zatem …
11,8 km – …levo z glavne ceste pri okrasnem kozolčku med vinograde
Ljubanca.
13,3 km – Desno nazaj proti Dolenjskim Toplicam.
17,8 km – Naravnost navzdol skozi Topliško vas in stari del Toplic do centra
kraja.
zanimivosti ob poti

nadmorska višina [m]

1. Cerkvica sv. Trojice na Cerovcu in sv. Marije Pomočnice kristjanov na Gorici
2. Zeliščarska kmetija Plavica na Cerovcu
3. Vinogradi na Riglju
4. Cerkvica sv. Uršule na Malem Riglju
5. Razgled s Hriba na Ljuben, Gorjance …
6. Zidanice in vinogradi na vinski gorici Lubanc
7. Razgled na topliško dolino in Kočevski rog
8. Gostilna Kolesar na Dolenjih Sušicah
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Topliške turistične poti
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Topliške turistične poti

KOLESARSKA POT: NA ROG (III.A)
obrazložitev poti Najdaljša kolesarska pot vodi

pretežno po makadamskih cestah
gozdnatega Kočevskega roga z
mnogimi naravnimi in kulturnozgodovinskimi zanimivostmi.

izhodišče poti V centru Dolenjskih Toplic v parku

med hoteloma Vital in Kristal

najprimernejši čas april – oktober
za kolesarjenje
dolžina 40,0 km
višinska razlika 720 m
skupno vzpona 860 m
predviden čas 3 h
zahtevnost visoko zahtevna /  – skup-

na razdalja, dolg vzpon, višinska
razlika, zahtevna orientacija

vozišče kolovoz: 0, makadam: 27,5 km,

nadmorska višina [m]

asfalt: 12,5 km
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na Rog

tehnični opis

Izhodišče: v centru Dolenjskih Toplic v parku med hoteloma Kristal in Vital.
0,0 km – Iz centra Dolenjskih Toplic zavijemo levo po glavni cesti v smeri
Črnomlja.
2,2 km – V vasi Podturn zavijemo desno
2,6 km – Na koncu vasi Podturn zavijemo levo v vzpon na Rog.
6,9 km – Po asfaltni cesti do Baze 20. (Možen ogled kulturnega spomenika
NOB, približno 30 minut hoje). Pot nadaljujemo naravnost v smeri Črmošnjic
(na vseh križiščih se držimo smerokazov Resa).
9,9 km – Levo (smer Resa).
10,1 km – Desno.
10,6 km – Levo.
12,0 km – Desno.
OPOMBA: Možno zaviti levo proti bolnici Zgornji Hrastnik in predčasno zaključiti
pot s spustom v Kočevske Poljane.
12,4 km – Levo.
13,2 km – Desno (smer Resa).
14,7 km – Levo.
15,3 km – (Resa). Nadaljujemo naravnost navzgor.
16,4 km – Zanimivost 5. Nadaljujemo desno navzgor v smeri Žage - Rog.
17,6 km – Desno (v smeri Žage - Rog).
18,3 km – Desno.
18,7 km – Nadaljujemo desno.
22,1 km – Levo.
23,0 km –
OPOMBA: Možen peš vzpon na vrh Roga (45 minut – 1h)
Nadaljujemo desno navzdol, venomer v smeri Podturn.
28,1 km – Nadaljujemo naravnost po glavni cesti v smeri Podturn.
31,8 km – Na štirikrakem križišču nadaljujemo naravnost v smeri Podhoste.
OPOMBA: Možno nadaljevanje desno po glavni cesti in nato spust po asfaltu
do Podturna.
37,0 km – Ko pridemo na asfalt v vasi Podhosta, zavijemo desno.
37,4 km – Levo v smeri Dolenjskih Toplic.

Topliške turistične poti

zanimivosti ob poti

1. izvir Radeščice v Podturnu
2. Gozdna učna pot Rožek in razvaline gradu Rožek
3. Baza 20
4. Koča na Resi
5. Črmošnjiška jelka
6. Žaga Rog
7. vzpon na vrh Roga (1099 m)
8. Podstenice
Meniška vas

Dolenjske Toplice

Kočevske Poljane

Travnik

Topliške turistične poti

KOLESARSKA POT: POGORELEC – SV. PETER (III.B)
obrazložitev poti Pogorelec in Sv. Peter sta zani-

miva razgledna vrhova skrajnega
vzhodnega roba Kočevskega roga
in zelo obiskana pohodniška cilja.
Tik pod njuna vrhova lahko tudi
prikolesarimo in se peš povzpnemo
na vrh.

izhodišče poti V centru Dolenjskih Toplic v parku

med hoteloma Vital in Kristal

najprimernejši čas april – oktober
za kolesarjenje
dolžina 31,5 km
višinska razlika 633 m
skupno vzpona 774 m
predviden čas 2 uri 30 minut
zahtevnost visoko zahtevna /  – dolg

vzpon, zahtevne gozdne ceste,
zahtevna orientacija

vozišče kolovoz: 0, makadam: 19,5 km,

asfalt: 12 km

tehnični opis

Izhodišče: V centru Dolenjskih Toplic v parku med hoteloma Kristal in Vital.
0,0 km – Iz centra Dolenjskih Toplic zavijemo levo po glavni cesti v smeri
Črnomlja.
2,2 km – V vasi Podturn zavijemo desno.
2,6 km – Na koncu vasi Podturn levo v vzpon na Rog.
6,9 km – Desno na makadam.
7,9 km – Na gozdnem križišču zavijemo desno proti Pogorelcu.
8,9 km – Na Pogorelcu zavijemo pred Polharskim domom desno navzgor.
OPOMBA: Vzpon na Sedlato gorico je s kolesom primeren le za izvrstne gorske
kolesarje – 750 m ekstremnega vzpona. Peš vzpon na razgledno točko približno
20 minut.
11,5 km – Pri gozdni koči Primož zavijemo desno v smeri Podhoste.
11,95 km – Naravnost.
12,0 km – Zavijemo levo navzgor v smeri Komolca – slabša gozdna cesta.
OPOMBA: možen predčasni spust v dolino na desno v smeri Podhoste.
14,0 km – Desno.
15,2 km – Levo.
17,7 km – Desno navzdol.
18,3 km – Levo navzdol.
19,3 km – Levo.
20,7 km – Desno navzdol.
21,7 km –Desno.
23,0 km – Desno.
25,7 km – Levo.
26,5 km – V Soteski zavijemo levo na glavno cesto, čez most in nato desno v
smeri Novega mesta.
28,9 km – Na koncu vasi Gorenje Polje zavijemo desno z glavne ceste proti
Dolenjskim Toplicam.
zanimivosti ob poti

nadmorska višina [m]

1. izvir Radeščice v Podturnu
2. Gozdna učna pot Rožek in razvaline gradu Rožek
3. Polharski dom na Pogorelcu in Polharska pot
4. vzpon na razgledno točko Pogorelec – Sedlata gorica (821 m)
5. vzpon na razgledno točko Sv. Peter (888 m)
6. razvaline gradu Stara Soteska
7. reka Krka, dvorec Soteska, ogledni Depo TMS Soteska, Hudičev turn, cerkev Sv.
Erazma
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Pogorelc – Sv. Peter (III.B)

Topliške turistične poti

Soteska

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Kočevske Poljane

Topliške turistične poti

NARAVOSLOVNA GOZDNA POT ROŽEK
povezovalni kraji Dolenjske Toplice, Podturn
dolžina poti 2 km (in 2 km od Dolenjskih Toplic

do začetka poti v Podturnu)

čas hoje 45 min. (2 uri iz Dolenjskih Toplic)
najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti znak Gozdnega gospodarstva Novo

mesto, ki prikazuje drevo iglavca
in listavca

izhodišče poti • iz centra Dolenjskih Toplic

• s parkirnega prostora gozdne
uprave v Podturnu ob cesti proti
Bazi 20

najnižja točka 190 m (Dolenjske Toplice)
najvišja točka 290 m (pod Pogorelcem)
oddaljenost 2 km, Podturn
od Dolenjskih
Toplic
težavnost nezahtevna / 
varuh poti Krajevna enota Podturn Zavoda za

gozdove Slovenije

opis poti

Pot poteka izključno po gozdu, po gozdnih poteh in deloma po gozdni stezi.
zanimivosti na poti

gozd kot krajinski element
ostanki gradu Rožek
puhavnik
podzemna jama Jazbina

Topliške turistične poti

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Obrh

Sela

pri Dolenjskih Toplicah

Rožek
Podturn

Topliške turistične poti

PEŠPOT LEVSTIKOVE BRIGADE
povezovalni kraji Dolenjske Toplice – Bušinec – Hrib

– Mali Rigelj – Rigelj – Dolenjske
Toplice

dolžina poti 10 km
čas hoje 3 ure
najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti rdeča petokraka zvezda v belem

krogu

izhodišče poti Dolenjske Toplice – pri pokopališču
najnižja točka 190 m (križišče pri pokopališču)
najvišja točka 390 m (Hrib)
oddaljenost Bušinec – 3 km
od Dolenjskih
Toplic
težavnost zahtevna / 
varuh poti Zveza borcev Dolenjske Toplice

opis poti

Krožna pot vodi po kolovozih in gozdni cesti.
Markirana pot se začne pri pokopališču v Dolenjskih Toplicah na odcepu gozdne
ceste za Bušinec in Rigelj. Cesta vodi po gozdu Dobrava vse do vasi Bušinec. Na
vzhodnem delu vasi se z asfaltne ceste odcepi kolovozna pot na Hrib. Vzpenja
se po gozdu, mimo osamljene domačije Miklavčič, vse do Hriba, razglednega
vrha z dvema domačijama. Od tu po cesti na zahod do vasi Mali Rigelj in desno
mimo vaške cerkve sv. Uršule po kolovozu na vinorodni grič Rigelj. Od tu v
dolino do Bušinca, od koder se po znani gozdni cesti vrnemo v Dolenjske Toplice.
zanimivosti na poti

• Dobrava: gozdno območje na kraškem ravniku med Dolenjskimi Toplicami in
Bušincem. Prevladuje mešan gozd, bogat z gobami.
• Bušinec. Manjša vas ob vzhodnem vznožju Riglja. Zahodno od vasi izvirata
Novinčev in Lavdanov studenec, ki po krajšem toku ponikneta.
• Hrib. Zaselek na kopastem vrhu z dvema domačijama. Od tu se odpirajo
panoramski pogledi na topliško dolino in Podgorje.
• Mali Rigelj. Razloženo vinogradniško naselje na južnem pobočju Hriba. V
vasi izstopa značilna kočevarska domačija iz začetka 19. stoletja z nizom
ohranjenih gospodarskih poslopij. Na hiši je spominska plošča, posvečena
ustanovitvi Levstikovega bataljona.
• Cerkev sv. Uršule. Manjša podružnična cerkev z izpostavljeno lego na zahodnem obrobju vasi Mali Rigelj. Stavba je baročna, oltar pa iz druge polovice 18.
stoletja.
• Rigelj. Osrednje vinogradniško območje topliške doline, znano predvsem po
cvičku.

Topliške turistične poti

Dolenjske Toplice

Bušinec

Mali Rigelj

Topliške turistične poti

PODGORJANSKA VINSKA TURISTIČNA CESTA
povezovalni kraji Dolenjske Toplice – Dolenje Sušice

– (Gorenje Sušice – Dobindol
– Ljuben – Drganja sela – Veliki
Podljuben) – Birčna vas – Gabrska
Gora – Ratež – Drča – Sela pri
Šentjerneju – Šentjernej – Šmalčja
vas – Dobe pri Kostanjevici
– Jablance – Kostanjevica na
Krki – Dobrava pri Podbočju
– Velike Malence pri Stankovem
– Globočice – Brežice – Čatež
ob Savi

dolžina poti 130 km
najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti table na poti z označenimi

zanimivostmi

izhodišče poti Dolenjske toplice, Kostanjevica

na Krki

oddaljenost od 27 km (Kostanjevica na Krki)
Dolenjskih Toplic
občine, po katerih Dolenjske Toplice, Novo mesto,
pot poteka Šentjernej, Krško in Brežice

opis poti

Podgorjanska vinska turistična cesta se vijuga po obronkih Gorjancev ob rekah
Krki in Savi do Dolenjskih Toplic, Pleterij, Šentjerneja, Kostanjevice, Gadove Peči,
Čateža in Mokric do mejnega prehoda Obrežje.

Topliške turistične poti

zanimivosti na poti

Dolenjske Toplice

Vinorodno območje na severnem pobočju Gorjancev se razprostira po
gričevnatem vznožju. Gre za vinorodno pokrajino, iz katere izhaja sloviti dolenjski
cviček. Vinogradi so omejeni na posamezne lokacije, kjer so mikroklimatski in
pedološki pogoji najustreznejši.
Prav sredi Podgorjanske vinske turistične ceste je znamenita kartuzija Pleterje,
ki svojo več kot 500-letno tradicijo obiskovalcem razkriva na multivizijskih
predstavah, pod vinogradi bratov sv. Bruna pa je na ogled tudi muzej na prostem
z značilnimi dolenjskimi zgradbami. Nedaleč stran je Kostanjevica, edino in
najmanjše slovensko mestece na otoku z grajsko Galerijo Božidarja Jakca, z
mnogimi mojstrovinami s kiparskih srečanj Forma Viva in s Kostanjeviško jamo
nad izvirom Studene. V bližini je Krakovski gozd z ohranjenim pragozdom
dobovih dreves. Ob Krki je obiska vreden Otočec z edinim otoškim gradom v
Sloveniji, ob Savi pa je razen gradu Mokrice s prostranim parkom tudi znameniti
Brežiški grad s Posavskim muzejem. Podgorjanske zidanice so priljubljena
izletniška točka obiskovalcev Dolenjskih in Šmarjeških Term ter Term Čatež.
Pomembno je tudi dejstvo, da je vino iz tega dela Slovenije avtohtono in poleg
terana edino, ki ima regionalni izvor.

Dolenje Sušice

Gorenje Sušice

Uršna sela

Dobindol

Topliške turistične poti

POLHARSKA POT
povezovalni kraji Pogorelec – Podstenice - Pogorelec
dolžina poti 2 km
čas hoje 45 minut
najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti modra silhueta polha na beli

podlagi

izhodišče poti Polharski dom na Pogorelcu, do

koder se lahko iz Dolenjskih Toplic
pripeljemo z avtomobilom deloma
po asfaltni deloma po makadamski
gozdni cesti.

najnižja točka 598 m (Polharski dom)
najvišja točka 703 m (vzpetina Spodnje Lašče)
oddaljenost 8 km (Pogorelec)
od Dolenjskih
Toplic
težavnost zahtevna / 
varuh poti Druščina polharjev POLH na

Dolenjskem

opis poti

13 točk na poti predstavi vas Pogorelec, roške gozdove, udornico Podsteniško
koliševko, živalski svet kočevskih gozdov, okolico luže v zakraselem svetu nad
lovsko kočo, značilnosti zakraselega površja, grebenasti vrh Spodnje Lašče, zanimive drevesne vrste, podzemno domovanje polha, imenovano polšina, habitat
polha, nastavljanje polšjih pasti, raziskovalno ploskev v okolici Polharskega
doma in Polharski dom.
Izhodišče polharske poti je pri polharskem domu na Pogorelcu ob informativni
tabli. Pot vodi po gozdni poti mimo Podsteniške koliševke do lovske koče na
obrobju Podstenic. Od koče dalje vodi gozdna vlaka, ki se vzpenja proti vrhu
Spodnjih Lašč. Po približno 400 m stoji na grebenu vlake koča. Naprej vodi
markirana steza na zahod do vrha Spodnjih Lašč, od koder se po gozdni vlaki
spustimo v dolino do izhodišča.

Topliške turistične poti

zanimivosti na poti

• Pogorelec. Nekdanja kočevarska vas, požgana med roško ofenzivo 1942. Ob
vstopu v naselje je spomenik NOB. Poleg polharskega doma je v zaselku tudi
stalno naseljena domačija.
• Podstenice. Nekdaj osrednje kočevarsko naselje območja. Na območju nekdanje vasi izstopajo ruševine Pogačnikove parne žage, obnovljena kočevarska
kapelica in čebelarski dom.
• Polharski dom. Druščina polharjev POLH na Dolenjskem ima v njem društvene
prostore ter polharski kotiček z zbirko starih pari. V okolici je raziskovalna
ploskev za spremljanje polha.
• Podsteniška koliševka. Ena globljih udornic na Kočevskem rogu, z mraziščnim
smrekovim sestojem. Zavarovana je kot gozdni rezervat in naravni spomenik.

. Pogorelec
(815)

Spodnje Lašče
703

. Podstenice

. Pogorelec

Kočevske Poljane

Topliške turistične poti

POT KURIRJEV IN VEZISTOV
povezovalni kraji Mirna gora – Gače – Črmošnjice

– Komarna vas – Stare Žage
– Občice – Baza 20 – Jelendol
– Podstenice – Stari Log

dolžina poti 28 km
čas hoje 7 ur 15 min.
najprimernejši čas Pot poteka izključno po gozdovih,
obiska zato je primerna in prijetna zlasti v

poletnem in jesenskem času.

označevanje poti Označena je z okroglim modroru-

menim znakom, mestoma pa tudi
z markacijo »TV«, ponekod pa še s
starejšo Knafeljčevo markacijo.

izhodišče poti Mirna gora
najnižja točka 208 m (Občice)
najvišja točka 1047 m (vrh Mirne gore)
oddaljenost Mirna gora - 25 km
od Dolenjskih
Toplic
težavnost od nezahtevne /  do zaht-

evne /  – pot je od začetka
do konca speljana po poteh, ki jih
Planinska zveza Slovenije uvršča po
zahtevnosti med lažje, posamezni
deli z blagimi vzponi in spusti pa so
tudi srednje zahtevni.

opis poti

Z Mirne gore do Komarne vasi je pot skupna s Trdinovo potjo in nas mimo
Gač pripelje do Črmošnjic (403 m). Od tu gre pot naprej po cesti proti Starim
žagam (220 m) – zanjo bomo potrebovali 1 uro in 10 minut zmerne hoje.
Zadnja hiša vasi Stare žage stoji ob desni strani ceste tik pred tablo Občice (210
m). V Občicah se pri hišni številki 1 pot preusmeri po gozdnih stezah in vlakah
navkreber na Bazo 20. Od Občic do Lukovega doma je dve uri zmerne hoje. Nadaljujemo mimo partizanskih spomenikov Baze 20 in Jelendola ter po gozdnih
cestah do Podstenic (595 m), za kar bomo potrebovali 1 uro in 30 minut zmerne
hoje. Pri čebelarskem domu v Podstenicah nadaljujemo do Cinkovega križa, od
tam pa desno proti Staremu Logu (402 m), do kamor bomo hodili 2 uri in pol,
ves čas po gozdu navzdol.

Topliške turistične poti

občine, po Pot kurirjev in vezistov NOV
katerih pot Slovenije je med najdaljšimi na
poteka Slovenskem, saj v celoti zajema

več kot 1000 km dolgo pot od
Gančanov v Prekmurju do Slavnika
na Primorskem.
V vodniku: Dolenjske Toplice,
Kočevje.

zanimivosti na poti

Dom na Mirni gori
vas Stare Žage
Dom kočevarjev staroselcev v Občicah
Baza 20
Podstenice
Partizanska bolnišnica Jelendol
Jama v Rugarskih Klancih

varuh poti Odbor za organizacijo Poti

kurirjev in vezistov NOV Slovenije s
pododbori, ki delujejo pri 9 večjih
poslovnih enotah Pošte in
TELEKOMA Slovenije.

Podstenice
.

Občice

Cink
Baza 20
.

Črmošnjice

Mirna gora
1051

Topliške turistične poti

POT NA POGORELEC
povezovalni kraji Podturn pri Dolenjskih Toplicah

– Pogorelec

dolžina poti 1,5 km
čas hoje 1 ura in pol v eno stran
najprimernejši čas v začetku maja ali jeseni, pot je
obiska primerna v vseh letnih časih
izhodišče poti • stavba Gozdnega gospodarstva

Novo mesto, PE Gozdarstvo
Podturn
• Dolenjske Toplice, še dodatno 2
km v eno smer

najnižja točka 175 m
najvišja točka 821 m
oddaljenost 2,5 km
od Dolenjskih
Toplic
težavnost zahtevna / 
varuh poti Klub za prosto letenje Kanja

opis poti

Pot poteka po obronkih Kočevskega roga. Najvišji vrh se imenuje Sedlata gorica,
več vrhov (manjša veriga) pa Pogorelško hribovje z vasjo Pogorelec v zaledju,
kjer so nekoč prebivali Kočevarji.
Od GG v Podturnu gremo po gozdni učni poti do razvalin gradu Rožek in mimo
udorne jame Koliševka. Nadaljujemo po urejenih gozdnih vlakah. Prečkamo
gozdno cesto, ki povezuje vas Pogorelec in Podhosto. Na vrhu se nahajajo
vzletišče za jadralne padalce, kurišče in klopce. 50 m nad vzletiščem je označena
kota samega vrha. V dolino se lahko spustimo po isti poti ali pa skozi vas
Pogorelec, kjer lahko obiščete še polharsko kočo in se napotite po učni Polharski
poti. Od tu se po makadamski cesti spustimo na izhodiščno mesto.
zanimivosti na poti

Gozdna učna pot Rožek, Polharska pot, ostanki gradu Rožek, udorna jama
Koliševka.
Z vzletišča za jadralne padalce tik pod vrhom, ki se vidi tudi z več 10 km
oddaljenih krajev, se razprostira najlepši pogled na topliško dolino in njeno
okolico – vidijo se Kamniške Alpe, Lisca, jedrska elektrarna v Krškem, Gorjanci in
Snežnik. Domačini so dali hribu ime Topliški Triglav.
Okolica Pogorelca je bogata z gobami, pa tudi divjadi je na pretek (ris, divja
mačka, srnjad) – če imaš srečo, vidiš in doživiš marsikaj prijetnega.
Pogorelec – kočevarska vas

Topliške turistične poti

Dolenjske Toplice

Rožek
Podturn
Sedlata gorica
871

Topliške turistične poti

POT NA SV. PETER
povezovalni kraji Dolenjske Toplice – Podhosta

– Sv. Peter

dolžina poti 5,5 km
čas hoje 2 uri do vrha (iz vasi Podhosta), po

isti poti nazaj 1,5 ure, skupaj 3,5
ure iz Podhoste oziroma 4,5 ure iz
Dolenjskih Toplic

najprimernejši čas poleti
obiska
označevanje poti pot je označena z rdečerumenimi

krogi

izhodišče poti Dolenjske Toplice, lahko pa si

prihranimo 30 minut hoje in
se z avtomobilom odpeljemo
mimo Meniške vasi kar do vasi
Podhosta, kjer parkiramo ob glavni
magistralni cesti pri hišni številki
20 (makadamski parkirni prostor za
5 avtomobilov)

najnižja točka 195 m
najvišja točka 888 m
težavnost zahtevna / 
varuh poti Planinsko društvo Novo mesto,

Planinska sekcija Dvor

opis poti

Iz Podhoste se vzpnemo po senčni poti, ki je zelo primerna zlasti v poletnih
mesecih, proti vrhu Sv. Petra. Večji del poti poteka skozi bukov gozd po gozdnih
vlakah in cestah. Pred vrhom bomo zaman iskali omembe vredne razgledne
točke, saj poglede zakrivajo krošnje dreves. Zato pa bomo dodobra poplačani za
trud na vrhu, kjer je poleg zavetišča postavljen razgledni stolp.

Topliške turistične poti

Sveti Peter
Podhosta

Dolenjske Toplice
Meniška vas

Topliške turistične poti

TEK ZA ZDRAVJE
povezovalni kraji Dolenjske Toplice
dolžina poti 2400 m
najprimernejši čas skozi vse leto
obiska
označevanje poti karikatura tekača in rumena

smerna puščica

izhodišče poti pri lesenem mostu čez Sušico

nasproti vhoda v avtokamp

najnižja točka 170 m
najvišja točka 180 m
oddaljenost 500 m od centra Dolenjskih Toplic
od Dolenjskih
Toplic
težavnost nezahtevna / 
varuh poti Turistično društvo Dolenjske Toplice
dodatno opozorilo Pozorno preberite navodila na

informacijski tabli na začetku poti.
Če ste starejši od 35 let ali imate
zdravstvene težave, hodite ali
tecite počasi. O primernosti teka se
posvetujte s svojim zdravnikom.

opis poti

Pot se začne z rahlim vzponom in po 50 m zavije levo čez drevesne korenine
do odcepa desno proti teniškim igriščem. Pred teniškimi igrišči zavijemo levo
in nato čez cesto Dolenjske Toplice – Polje. Nekaj metrov pod cesto je izhodišče
poti Tek za zdravje. Pot nas vodi naravnost po mehki gozdni poti. Po 400 m
zavijemo desno in sledimo gozdni poti, ki se najprej rahlo vzpenja, potem
pa spušča. Po 500 m pridemo na gozdno pot in sledimo oznakam mimo
počitniških hišic v Dolenjem Polju. Sledimo kolovozu in po 300 m prečkamo
cesto Dolenjske Toplice – Polje, se spustimo v gozd ter po 30 m zavijemo desno.
Sledimo poti ob potoku Sušica do cilja poti. Na vsakih 500 m je označba, ki
označuje razdaljo opravljene poti.

Topliške turistične poti

Gor. Polje

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Topliške turistične poti

AUERSPERGOVA BOTANIČNA POT
povezovalni kraji Dolenjske Toplice
dolžina poti 1,6 km
čas hoje 30 minut
najprimernejši čas skozi vse leto
obiska
izhodišče poti pri mogočni lipi med hoteloma

Term Krka

višinska razlika 10 m
težavnost nezahtevna / 
cilji poti spoznati različne drevesne vrste,

grmovnice, zeliščni skalnjak, gozd
in njegov pomen za življenje (na
celotni poti jih je 103)

obrazložitev imena rodbina Auersperg je bila lastnica

Zdravilišča Dolenjske Toplice od
1385 do 1922

varuh poti Terme Dolenjske Toplice

opis poti

Pot se začenja pri mogočni lipi med hoteloma in se nadaljuje po drevoredu
divjega kostanja za hotelom Kristal. Na koncu drevoreda prečkamo cesto in se
napotimo pri označbi za kamp proti avtokampu. Čez lesen most pridemo na
drugo stran Sušice in se vzpnemo v gozd jelke in smreke, nakar se pred nami
odpre pogled na gozdno jaso - prostor za piknik (Zeleno katedralo). Ko pridemo
na osrednji del jase, se spustimo na spodnjo pot, ki nas pelje nazaj proti kampu.
Prečkamo mostiček in se po stopnicah vzpnemo na zgornji plato (parkirni prostor Balnee). Pred seboj uzremo drevored in bazenski kompleks.
zanimivosti na poti

• spoznati različne drevesne vrste, grmovnice, zeliščni skalnjak, gozd in njegov
pomen za življenje (na celotni poti jih je 103)
• pot je dobila ime po rodbini Auersperg, ki je bila lastnica Zdravilišča Dolenjske
Toplice od 1385 do 1922

Topliške turistične poti

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Topliške turistične poti

POT NA KRKO
povezovalni kraji Dolenjske Toplice – Dolenje Polje

– Meniška vas – Dolenjske Toplice

dolžina poti 4900 m
čas hoje 60 minut
najprimernejši čas skozi vse leto
obiska
izhodišče poti V centru Dolenjskih Toplic v parku

med hoteloma Vital in Kristal

najnižja točka 170 m (Krka)
najvišja točka 190 m (Meniška vas)
težavnost nezahtevna / 
cilji poti spodnji tok Sušice, reka Krka s

poplavno ravnico ter jelov gozd
med Meniško vasjo in Dolenjskimi
Toplicami

obrazložitev imena ime označuje osrednji cilj poti

– reko Krko

opis poti

Iz centra Dolenjskih Toplic po stoletnem drevoredu, čez parkirišče do Sušice.
Pot se nadaljuje po gozdnem robu, po levem bregu potoka vse do mostu pod
Dolenjim Gradiščem, kjer se steza konča na asfaltni cesti. Po njej nadaljujemo
do mostu preko Krke pri Dolenjem Polju, pod katerim je tudi izliv Sušice. Pred
mostom zavijemo levo na kolovoz, ki vodi ob Krki med njivami vse do Meniške
vasi. V vasi se kolovoz priključi na lokalno cesto s pločnikom, po katerem se
vrnemo v Dolenjske Toplice.
zanimivosti na poti

• Potok Sušica: na poti do Krke lahko občudujemo razgibano strugo kraškega
potoka, skalnate brežine in pestro obrežno vegetacijo.
• Reka Krka: z lesenega mostu preko Krke pri Dolenjem Polju se ponuja slikovit
pogled na reko. Na njenem levem bregu je nekdanje vaško napajališče, ki
poleti služi tudi kot vaško kopališče.
• Izliv Radeščice: pred Meniško vasjo je pogled na izliv Radeščice in prostrano
poplavno ravnico Loškega polja s cerkvijo sv. Martina v daljavi.
• Meniška vas: največje naselje v občini. Ime izdaja, da je bila nekdaj v lasti
Stiškega samostana. Obcestno naselje zaznamuje cerkev sv. Antona na
pobočju Cvingerja, na vrhu katerega je bilo prazgodovinsko gradišče.
• Gozd med Meniško vasjo in Dolenjskimi Toplicami je eno najnižjih rastišč
jelovih gozdov v Sloveniji.

Topliške turistične poti

Dol. Polje

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Topliške turistične poti

POT OKOLI CVINGERJA
povezovalni kraji Dolenjske Toplice – Sela – Meniška

vas – Dolenjske Toplice

dolžina poti 4600 m
čas hoje 60 minut
najprimernejši čas skozi vse leto
obiska
izhodišče poti središče Dolenjskih Toplic /

parkirišče pri Balnei

najnižja točka 176 m (Dolenjske Toplice)
najvišja točka 200 m (Sela)
težavnost nezahtevna / 

opis poti

z izhodišča v centru Dolenjskih Toplic se po pločniku odpravimo proti Podturnu,
mimo pokopališča in trgovine do Sel, kjer za bencinsko črpalko zavijemo desno
na vaško asfaltno cesto. Na koncu vasi preide cesta v kolovoz, ki vodi po južnem
pobočju Cvingerja med njivami vse do Meniške vasi. V središču vasi se pot
priključi na lokalno cesto, zavijemo desno in se po pločniku vrnemo v Dolenjske
Toplice. V Meniški vasi je tudi odcep na Pot na Krko ali na Arheološko pot.
zanimivosti na poti

• Cvinger: kopast grič porasel z gozdom, zahodno od Dolenjskih Toplic, visok
262 m. Na njegovem vrhu je bilo prazgodovinsko gradišče, do katerega je
urejena Arheološka pot.
• Radeščica: kraška rečica z izvirom v Podturnu, ki teče po široki dolini z uravnanim dnom na zahodnem vznožju Cvingerja in izlivom v Krko pod Meniško
vasjo.
• s pobočja pod Cvingerjem se odpira slikovit pogled na dolino Radeščice,
poplavno ravnico, obdelana polja in severna pobočja Kočevskega roga.
• Meniška vas: največje naselje v občini. Ime izdaja, da je bila nekdaj v lasti
Stiškega samostana. Obcestno naselje zaznamuje cerkev sv. Antona na
pobočju Cvingerja, na vrhu katerega je bilo prazgodovinsko gradišče.
• Jelov gozd med Meniško vasjo in Dolenjskimi Toplicami: eno najnižjih rastišč
jelovih gozdov v Sloveniji.

Topliške turistične poti

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Sela

pri Dolenjskih Toplicah

Topliške turistične poti

TOPLIŠKI KROG – OKOLI DOLENJSKIH TOPLIC
povezovalni kraji Dolenjske Toplice
dolžina poti 2900 m
čas hoje 40 minut
najprimernejši čas skozi vse leto
obiska
izhodišče poti središče Dolenjskih Toplic /

parkirišče pri Balnei

najnižja točka 176 m (Dolenjske Toplice)
najvišja točka 210 m (pobočje Cvingerja)
težavnost nezahtevna / 

opis poti

Iz centra po Ulici Maksa Henigmana, mimo gasilskega doma in apartmajskega
naselja. Na križišču zavijemo desno na ulico Škrile, s katere se odpirajo pogledi
na središče kraja. Dalje po mostu preko Sušice, do križišča in levo na cesto proti
Podturnu. Pri pokopališču zavijemo desno na začetek Arheološke poti. Gozdna
steza vodi do Tabora mladih, kjer zapustimo Arheološko pot in hodimo po stezi
po gozdnem robu do osnovne šole, kjer se ponujajo zanimivi pogledi na kraj.
Pod šolo prečkamo cesto, se po gozdni poti spustimo do Sušice in ob njej do
izhodišča.
zanimivosti na poti

• Ulica Maksa Henigmana: zanimiv ulični niz trških hiš, ki se zaključuje z
gasilskim domom.
• Škrile: odsek presihajoče struge potoka Sušica, za katerega je značilno
razgibano dno in naraven kamnit jez.
• Cvinger: kopast grič, porasel z gozdom, zahodno od Dolenjskih Toplic, visok
262 m. Na njegovem vrhu je bilo prazgodovinsko gradišče, do katerega je
urejena Arheološka pot.

Topliške turistične poti

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Sela

pri Dolenjskih Toplicah

Topliške turistične poti

TRDINOVA POT
povezovalni kraji Soteska – Podhosta – Primož

– Faberjev križ – Podstenice – Rog
– Jelendol – Baza 20 – Komarna
vas – Mirna gora

dolžina poti 45 km
čas hoje 11 ur in 5 min. Od Soteske (178

m) do vrha Roga (1099 m) bomo
potrebovali 4 ure in 40 minut, do
Lukovega doma na Bazi 20 (591
m) bomo hodili 3 ure in 10 minut,
mimo Gač (955 m) na Mirno goro
pa še 3 ure in 15 min.

najprimernejši čas od pomladi do jeseni
obiska
označevanje poti Knafeljčeva markacija – rdeč krog

z belim poljem (piko) v sredini,
markaciji pa je dodana velika črka
»T« v rdeči barvi. Ta označba poti
je dodana markacijam dosledno
na križiščih, ob križanju ali ob
vzporednem teku z drugimi planinskimi ter ostalimi označenimi
potmi. Kjer pa ni bilo primernega
prostora za običajno markacijo,
je pot markirana z »vodoravno
pasasto markacijo« (tri vzporedne
vodoravne črte, srednja je bela, obe
skrajni pa sta rdeči).

izhodišče poti Soteska
najnižja točka 178 m (Soteska)
najvišja točka 1099 m (Veliki Rog)
oddaljenost Soteska - 5 km
od Dolenjskih
Toplic
težavnost zahtevna / 
občine, po katerih Dolenjske Toplice, Semič
pot poteka
varuh poti Planinsko društvo Novo mesto

opis poti

Začetek poti je v Soteski, od koder gremo proti Podhosti, nato zavijemo na
gozdno cesto in po njej do Primoža, Faberjevega križa in Podstenic. Od tu se
lahko vzpnemo na vrh Roga.
Pot nadaljujemo mimo bolnišnic Jelendol do Komarne vasi in mimo SC Bela na
Mirno goro.
zanimivosti na poti

Dvorec Soteska, Hudičev turn, grad Stara Soteska, cerkev sv. Erazma, bresta nad
Sotesko
Podstenice
Dvojno brezno
Brezno v Rugarskih klancih
Ledena jama
Bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik
Komarna vas
Črmošnjice
Mirna gora

Topliške turistične poti

V. Lipovec

Soteska

Meniška vas

Dolenjske Toplice

Cinkov križ
Baza 20
V. Rog
1099

Ledena j.
Komarna vas
Črmošnjice

Mirna gora
1051

Topliške turistične poti

ZELIŠČARSKA POT PLAVICA
povezovalni kraji Dolenjske Toplice – Cerovec

– Gorica – Cerovec – Sela – Dolenjske Toplice

dolžina poti 8 km
čas hoje 3 ure (Dolenjske Toplice – Plavica

1 ura, ogled vrta zdravilnih rastlin
1 ura in Plavica – Dolenjske Toplice
1 ura)

najprimernejši čas od aprila do oktobra
obiska
označevanje poti stilizirana roža plavica, na ovalu

rjave barve, z dvojno črno obrobo
in rumenim pasom med njo

izhodišče poti Center Dolenjskih Toplic, park med

hoteloma Vital in Kristal

najnižja točka 176 m (Dolenjske Toplice)
najvišja točka 276 m (cerkev Presvete Trojice na

Cerovcu)

težavnost nezahtevna / 
cilji poti spoznavanje zdravilnih rastlin
varuh poti Društvo za zdravilne rastline Dolen-

jske in kmetija Plavica

opis poti

Začetek krožne poti je pod pokopališčem v Dolenjskih Toplicah, na odseku, kjer
se pot odcepi z regionalne ceste Dolenjske Toplice – Podturn čez Dobravo proti
Bušincu. Od križišča se usmerimo na gozdno cesto. Po prijetni hoji skozi Dobravo
pridemo do križišča Bušinec – Cerovec – Rigelj. Zavijemo desno proti Cerovcu.
Na križišču Cerovec – Gorica – Grič zavijemo levo na zeliščarsko kmetijo Plavica
in do parka zdravilnih rastlin.
Iz parka zdravilnih rastlin v Gorici se vračamo nazaj na Cerovec do cerkve
Presvete Trojice, od tu zavijemo proti severu v gozd in po gozdni poti do ceste
Cerovec – Grič. Nadaljujemo po kolovozni poti do naselja Sela in po pločniku
mimo pokopališča do križišča, kjer smo pot začeli.
zanimivosti na poti

•
•
•
•
•

park zdravilnih rastlin Plavica
cerkev Marije Pomočnice kristjanov na Gorici
cerkev Presvete Trojice na Cerovcu
vrtača z zmrzljiščem in zdravilnimi rastlinami na Cerovcu
rastišče jelk na Dobravi

Topliške turistične poti

Dolenjske Toplice

Sela

pri Dolenjskih Toplicah

Podturn

pri Dolenjskih Toplicah

. Cerovec

Kočevske Poljane

