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IZHODIŠČA PROJEKTA POT TEM ENICA

IZHODIŠČA PROJEKTA POT TEMENICA
Dosedanje aktivnosti in opis stanja
Občina Trebnje

Športna zveza Trebnje - Center za šport občine Trebnje se je v letih 1990 in 1991 lotila priprave projekta pohodnih poti občine Trebnje. Projekt se je iz svojega osnovnega koncepta,
športnorekreacijske vsebine v neokrnjeni naravi, z odpiranjem in odkrivanjem prostora, ki ga je
namenjal rekreativcu, siril ob programih športa na dodatno ponudbo ruralnega prostora in
naravne in kulturne dediščine. Projekt pohodnih poti je bil v resnici projekt popotništva, katerega
cilj sta tako potovanje kot pot. Prav zato je projekt razvoja turizma, ki ga je Občina Trebnje
pripravila naslednje leto, lahko temeljil na tem konceptu pohodnih poti.
Pohodne poti v občini Trebnje naj bi v letih 1992 - 1995 povezale Levstikovo pot in evropsko
pešpot E-6, in sicer dvostopenjsko s trasiranjem in markiranjem v treh oziroma štirih fazah:
- 1. faza:
- 2. faza:
- 3. faza:
- 4. faza:

označevanje poti Temeniške doline (v letu 1992),
označevanje poti Mirnske doline (v letu 1993),
označevanje povezav z Levstikovo potjo in Evropsko pešpotjo E-6 in
Trdinovo potjo (v letu 1994)
označevanje poti Dobrniške kotline (v letu 1995)

1. varianta:
- 1. faza:
- 2. faza:
- 3. faza:
- 4. faza:

označevanje poti Mirnske doline (v letu 1992)
označevanje povezav z Levstikovo potjo ter evropsko pešpotjo E-6 in
Trdinovo potjo (v letu 1993)
označevanje poti Dobrniške kotline (v letu 1994)
označevanje poti Temeniške doline (v letu 1995)

2. varianta:
:

,

•

:

!

(Večstopenjsko) trasiranje in markiranje krajših odsekov posameznih faz, s čimer se občina
Trebnje enakomerno zapolnjuje s pohodnimi potmi.
Srednjeročni. program trasiranja in markiranja pohodnih poti Je predvidel tri med seboj želo
različne načine izvedbe.. V prvem primeru naj bi. se označevanje poti Temeniške doline opravilo že
prvo leto izvedbe, po prvi varianti pa, sešle zadnje leto srednjeročnega programa, med-tem ko se je
druga varianta izognila določanju vrstnega reda izvedbe poti. Projekt pa. je predvidel šolanje
markacistov. Na prvem tečaju, za markaciste leta 1990, ki ga je organiziral Meddruštveni
odbor planinskih društev Dolenjske, se je izšolalo 1.5 markacistov iz občine Trebnje, eden iz;
Krškega in. trije iz; Novega mesta,,,

Andrej Hudoklin iz Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto in Marko
v

^^

_

Kapus iz Športne zveže Trebnje - Center za šport občine Trebnje sta leta 1990 trasirala Pot po
dolini Temenice od Ponikev do Zijala. Dobro leto kasneje je nastala tudi projektna naloga.
Aprila naslednje leto je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto pripravil
strokovne osnove in osnutek odloka o razglasitvi ponorov reke Temenice za naravno
znamenitost. Reka Temenica je bila zaradi svojih naravnih kvalitet pred tem že uvrščena v
inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije in v planskih dokumentih opredeljena
kot ob-vezno republiško izhodišče. V občini Trebnje je ostalo pri dveh poskusih razglasitve
Temenice za naravno znamenitost na sejah občinske skupščine leta 1992. Planinsko društvo
Tesnila Trebnje je dve leti kasneje, 1994. leta, samoiniciativno na novo trasiralo in markiralo
pot s Knafelčevimi belo rdečimi markacijami od Ponikev do Sv. Ane. Nazadnje je junija
2001 Športno kulturno društvo dvojčkov Dolenjske in Bele krajine markiralo planinsko
varianto poti po dolini Temenice od železniške postaje v Ponikvah mimo kamnoloma do sv.
Ane, od tu pa je s svojimi smerokazi markiralo se obstoječo pot od Zijala do Sv. Ane.
Mirna Peč£ in Novo mesto
Leta 1996 je takrat na novo ustanovljeno turistično društvo Mirna Pec s pomočjo Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto odprlo 2 km dolgo despot (dobre pol ure
hoje) od izvira Temenice v Zijalu do vrha razglednega griča na Sv. Ani (407 m). Pešpot je
opremljena s pojasnjevalnimi in usmerjevalnimi tablami, izdana je bila zločinka. Po odprtju
pešpoti se število obiskovalcev Zijala oziroma pešpoti nenehno veča. Zijalo je tudi ena od 28
točk projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, katere obisk se priporoča tujemu in
domačemu gostu ob ogledu Dolenjske.
Dve leti kasneje, 1998. leta, sta Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto
in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto trasirala in markirala pešpot
Luknja.
Luknja je izvirna dolina reke Temenice, kjer se številne naravne danosti dopolnjujejo z bogato
kulturno dediščino. Za ogled Luknje sta obiskovalcem na voljo dve markirani krožni pešpoti:
- pot ob Temenici do izvira, gradu in jame, dolžina poti 1,8 km, 1 ura hoje,
- pot po obrobju Luknje do brezna Velika Stražca, s spustom v Luknjo, dolžina 3,5 km,
2 uri hoje.
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto je izdal zloženko z opisom pešpoti.
Po markiranju pešpoti Luknja se je pojavila želja povezati obe pešpoti, pešpot Luknja in Od
Zijala do Sv. Ane v celovito pešpot ob reki Temenici, tako da bi se na sever trasa podaljšala
mimo ponorov Temenice pod Sv. Ano do vasi Ponikve in se naprej do Trebnjega, na jugu pa
pešpot spremlja le počasen tok Temenice od Luknje do izliva v Krko in ob Krki nadaljevala do
Novega mesta, kjer bi se pot končala. Tako razširjena pešpot bi torej povezala mesti Treb nje in
Novo mesto oziroma vse tri občine, skozi katere teče reka Temenica: Trebnje, Mirno Pec in
Novo mesto. Osnovno vodilo pešpoti bi bilo spremljanje toka reke Temenice, te do lenjske
nagajivke, ki nam dvakrat uide v svoj podžemni svet ter dvakrat v vsej svoji lepoti

priteče na plano. Poleg kraških pojavov lahko popotnik opazuje se naravno lepoto
dolenjske pokrajine, številne rastlinske in živalske vrste ter kulturne znamenitosti.
S tem, ko bi postalo izhodišče poti Trebnje oziroma Novo mesto, bi bila pešpot
tako rekoč tudi odlično dostopna, saj med mestoma poteka redna avtobusna in
železniška povezava. Pohodniku ali organizirani skupini bi bile dane številne
možnosti pri izbiri prevoznega sredstva in več vstopov na pot iz Trebnjega,
Ponikev, Mirne Peci, Prečne in Novega mesta pa morda se od kod. Tudi gostinske
usluge so zadovoljive za popotnike na poti in na vstopih na pot, nakazuje pa se
tudi dodatna ponudba kmečkega turizma oziroma kmetij odprtih vrat.
Na iniciativnem sestanku, na katerem so bili prisotni predstavniki vseh treh občin,
Trebnjega, Mirne Peci in Novega mesta, krajevne skupnosti Prečna, turističnih
društev Trebnje in Mirna Pec, Turistične zveže Dolenjske in Bele krajine ter
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto so bili vsi navzoči
naklonjeni ideji o trasiranju in markiranju pešpoti Trebnje - Novo mesto.
Ustanovljen je bil projektni svet v sestavi:
- Barbo Jože, Turistično društvo Mirna Pec, zastopa Občino Mirna Peč, predsednik,
- Alojz Serini, Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine, član,
- Andrej Hudoklin, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
zastopa ZVNKD Novo mesto, član,
- Drago Košak, zastopa Mestno občino Novo mesto, član,
- Rafko Krevs, predsednik Turističnega društva Trebnje, zastopa Občino Trebnje, član
Projektni svet je zbral osnovne podatke in skiciral traso bodoče pešpoti Na sestanku je bilo
dogovorjeno, da se pridobi projektanta, ki mu bodo ti podatki sluzili kot osnova pri izdelavi
projekta. Projekt mora biti izdelan tako, da bo z njim mogoče kandidirati na državnih razpisih
za finančna sredstva za markiranje in opremljanje poti, bodočemu izvajalcu pa bo sluzil kot
delovni načrt
Financiranje projekta je predvideno iz proračuna vseh treh občin: Trebnjega, Mirne Peci in
Novega mesta, v enakih tretjinskih deležih
Nosilec projekta Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine.
Zasnova popotništva

Kdor se premika iz kraja v kraj, je popotnik.
Popotništvo označuje interdisciplinarno projektno nastopanje družbenih dejavnosti,
ekologije in turizma. Je njihova skupna in enotna zamisel, s katero si prizadevajo
vzpostaviti temeljne pogoje danes doma in v svetu izjemno odmevne turistične
dejavnosti - popotništva
Cilj popotništva ni, da bi v čim krajšem času in na najlažji mogoč način prišli do
konca poti, popotništvo je način življenja, cilj sta potovanje in pot. Dolžino poti in
njeno težavnost pogojuje ciljni posameznik oziroma skupina, kateri je ta pot
namenjena.
Trasiranje predpostavlja, da vemo za prostor, po katerem želimo potovati (hoditi,
kolesariti ali jahati) - trasiranje poti je izbiranje variante, ki je najboljša in najbolj
dragocena in je kot taka vredna, da jo ponudimo popotniku in gostu.

Popotništvo je lahko osnova projekta razvoja turizma na nekem področju, ki naj bi se iz svoje-ga
osnovnega koncepta razširil na dodatno ponudbo bivalnega prostora, kamor usmerjamo popotnika. Temeljna podlaga popotništva kot tudi dodatne ponudbe je ob programih sortne
rekreacije naravna in kulturna dediščina prostora, kjer želimo razviti turistično ponudbo.
Razvojni projekt popotništva predpostavlja:

- oblikovanje globalne marketinške strategije z merili za ugotavljanje razmerja med
želenim, možnim in načrtovanim - izdelava programa tržnega nastopa,
- idejni projekt: storitev, cena, distribucija in prodaja, promocija, usposabljanje in
izpopolnjevanje, spremljanje trga in kontrola storitve,
- metodologijo skupnega nastopanja družbenih dejavnosti, ekologije in turizma,
- standardizacijo ponudbe - enoten sistem urejanja, opremljanja, predstavljanja in označevanja
popotniških poti,
- enotni in skupni informacijski sistem - banko podatkov in inventarizacijo podatkov o
(oblikovanosti) prostoru,
analizo obstoječega stavbnega fonda in naravne in kulturne dediščine s karakteristikami
potencialne športnorekreacijske turistične ponudbe,
- program varovanja naravne in kulturne dediščine,
program vzdrževanja in revitalizacije obstoječe ter razvijanja nove infrastrukture za športno
rekreativno turistično ponudbo,
- izdelavo strokovnih podlag za trasiranje popotnikih poti,
program permanentnega usposabljanja in izpopolnjevanja izvajalcev in sodelavcev projekta
popotništva,
- strategijo marketinga od promocije in (so)oblikovanja trga do sponzorstva popotništva,
- oblikovanje blagovne znamke (celostna likovna podoba),
- promocijo turizma z zagotavljanjem kakovosti njenih programov,
- promocijo popotništva od propagande (avdiovizualna predstavitev) do prodaje in stikov z
javnostmi,
ekonomski in pravni sistem olajšav in motiviranja varovanja naravne in kulturne dediščine ter
vzpostavljanja, razvijanja in vzdrževanja potencialov za turistične namene - spodbuja-nje in
razvijanje zasebnega dela (strokovne podlage), davčne olajšave, upravne poenostavitve, rizični
sklad za investiranje turističnih projektov, financiranje izobraževanja za turižem, prodaja tržnih
kmetijskih viškov.
Razvojna ponudba popotništva

osnovni program:
vsebinsko ponudbo oblikovanega prostora omejuje popotništvo, premikanje iz kraja v kraj
-uravnotežena ponudba športa (športne rekreacije) ter kulturne in naravne dediščine
- razširjeni program:

••HP

a) poudarjene športne vsebine: kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, orientacija, lokostrelstvo,
na konju v naravo, rekreativni tek, plavanje, kajakaštvo, ribolov, lov, tek na smučeh,
smučanje, ponudba pokritih in odkritih športnih objektov (športnih centrov) od splošne
sortne vadbe do fitnesa in sprotnih iger
b) poudarjena ponudba naravne in kulturne dediščine: romanja, tradicionalna znanja,
delavnice domače obrti in prireditve, galerijska in mužejska dejavnost - popotovanje samo
na sebi ni več prednostna dejavnost
c) stranski program: računalniško vodenje registra divjih odlagališč - program se izvaja
istočasno s trasiranjem in markiranjem popotniških poti - traserji in markacisti so v
funkciji ekološke izvidnice
Cilj popotništva je potovanje in pot - potovanje je lahko hoja, tedaj gre za pohodništvo, potu-je
se lahko s kolesom, v tem primeru govorimo o kolesarjenju, pot lahko tudi prejahamo, običajno
pa pot prevozimo. V vseh primerih je cilj dosežen. Prav zato popotništvo lahko sluzi za osnovo
projekta razvoja turizma.
Kje so v vsem tem prednosti popotništva? V odpiranju prostora, ki ga namenjamo tujcu, turistu,
gostu - vse je že tu; na nas je, da ta prostor naredimo do kraja viden. Popotništvo odpira
prostor korak za korakom - tudi če bi hotelo, ga ne more odpreti naenkrat. Ko se popotniku
na njegovem popotovanju damo »najti«, ko ga usmerimo, da nas poišče, smo vsi v tem
prostoru gostitelji in smo na to povsem pripravljeni. V tem je poroštvo, da se ne osramotimo, in
v tem je tudi možnost, da s turizmom vsi po malem zasluzimo, in nekateri živimo samo od njega. Nismo ravno navajeni, da je to lahko vsa ponudba. S popotništvom pač ne moremo razviti
industrijskega turizma. Toda tega podeželski prostor niti prenesel ne bi. To pa ne pomeni, da
popotništvo nima svojega aduta - z minimalnimi vlaganji v turižem začeti z njim tržiti.
Projekt Pot Temenica
Osnovni namen projekta »Pot Temenica« je enak kot pri projektu Po poteh dediščine, to je
regeneracija podeželja z vključevanjem objektov in območij naravne in kulturne dediščine kot
elementa turistične ponudbe obravnavanega prostora.
Pot Temenica temelji na projektu pohodnih poti, hkrati pa v celoti povžema projekta Ureditev
pešpoti Zijalo - Sv. Ana in Pešpot Luknja.
Sam projekt je interdisciplinarno zasnovan.
Pot Temenica bi lahko definirali kot regionalno mrežo naravnih in kulturnih znamenitosti in
turističnih storitev, ki je oblikovana v okviru natanko določene turistične ponudbe in ki naj bi
turistom omogočala zanimivo in pestro bivanje v občinah Trebnje, Mirna Pec in Novo mesto
od enega do treh dni. Gre nam za popotovanje med naravnimi in kulturnimi znamenitostmi
osrednje Dolenjske.

glavni poudarek turističnega proizvoda Pot Temenica je na poti, to je območjih in objektih
dediščine in njenih tipičnih prvinah, vendar se mora projekt celovito vključevati v regijo, ker:
- se obiskovalci ne zadovoljijo samo z "omejenim" turističnim proizvodom,
- bodo na vedenje turistov in na njihovo dejavnost znotraj regije vplivale tudi tiste
značilnosti, ki niso vključene v Pot Temenica,
lahko turisti koristijo ali pa škodijo kulturni krajini.
Pri načrtovanju Poti Temenica smo izhajali iz pokrajine, strukture naselij, prometnih povezav in
obstoječih vzorcev turistične ponudbe. Sestavine novega turističnega proizvoda so kulturna
krajina, območja in objekti naravne in kulturne dediščine in ocena primernosti za območja za
pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in panoramske letalske oglede. Temu je sledila izdelava
kartografske dokumentacije v merilu 1 : 20.000 z označenima pešpotjo in kolesarsko potjo.
Trasiranje poti predpostavlja ceste, po katerih bodo gostje prispeli v pokrajino in se po njih
gibali, urbana središka, v katerih bodo iskali prenočišče in druge usluge, in območja in objekte
naravne in kulturne dediščine, ki so bistveni sestavni del poti.
Vsebinska izhodišča
»Cist« turižem in možnosti njegovega razvoja v občinah Trebnje, Mirna Pec in Novo mesto:

- ugodna prometna lega in enostavna dostopnost do najbolj oddaljenih krajev,
- bogata naravna in kulturna dediščina,
- ekološko dovolj ohranjeno in prijazno okolje.
Osnovni principi za razvoj turizma na podeželju:
- varstvo naravne in kulturne dediščine,
rekreacija - čisto okolje,
- ruralna ekonomija,
- razvoj s poudarkom na varovanju okolja,
- oblikovanje ponudbe,
- marketing.
Projekt Pot Temenica označujejo potovanje, naravna in kulturna dediščina, ki obsega
naravne vrednote, ekološko pomembno območje in izjemno kulturno krajino ter arheološko,
stavbno, memorialno in naselbinsko dediščino pa tudi dejavnosti domače obrti in prireditve, in
turistična ponudba. Pot Temenica ni samo seznam podatkov o turističnih znamenitostih in
turističnih storitvah v Dolenjskem podolju, in Novomeški porokinjini. Prav tako to ni le niz
znamenitosti, povezanih s ponikalnico Temenico, ki jim turisti sledijo od Trebnjega do Mirne
Peci oziroma Novega mesta. Ker je večji del slovenskega podeželja manj razvit in manj
obiskan, tako ozko opredeljene storitve ne bi mogle zagotoviti trajnostne ponudbe. Pot
Temenica povezuje različne vrste naravnih in kulturnih znamenitosti, turističnih storitev in
dejavnosti v Trebnjem in Novem mestu ter na poti in tako turistu ponujajo široko izbiro v
okviru teme narava in kultu ra. Namen tega projekta je, da se obiskovalce z raznovrstnostjo
ponudbe privabi na Dolenj sko, kjer si potem lahko oblikujejo svoje lastne potovalne načrte
s pomočjo seznama ponu jenih možnosti. Markirana pot ob Temenici pa jih na tem
popotovanju vodi.

Cilj projekta Pot Temenica in njegovih izpeljank (pešpot, kolesarska pot in konjeniška pot) je
izboljšati življenjski standard, ne da bi pri tem korenito spremenili ali uničili lokalno kulturo ali
obstoječi način življenja. Predviden je kot razvojna možnost za ekonomsko oživitev podeželja, to
je iz že obstoječih središč - predvsem Novega mesta pa tudi Trebnjega - širiti turizem na nova
in malo obiskana območja, s tem da se poveča število obiskovalcev, podaljša čas njihovega bivanja
in poveča raznolikost zanimivosti in turističnih storitev. Pot Temenica ponuja turistično ponudbo, ki
v svoje središče postavlja naravno in kulturno dediščino Dolenjskega podolja in Novomeške
pokrajine. Razvoj tega projekta je bistven sestavni del razvoja celotne regije. Vendar je Pot
Temenica samo ena od ponudb. Dolenjsko podolje in Novomeška pokrajina seveda lahko ponudita
se druge turistične storitve in proizvode, ki pa niso vključeni v projekt. Z morebitnim
vključevanjem vseh turističnih zanimivosti regije, bi se verjetno izgubil cilj natanko določene
turistične ponudbe - tržne niše za ciljno turistično tržišče.
Čeprav je Pot Temenica osredotočena samo na nekatere zanimivosti v regiji, lahko sluzi kot dopolnilo
ostalim turističnim storitvam in že oblikovanim proizvodom. Prispeva lahko na primer k znižanju stroškov
pri promociji regije. Projekt Pot Temenice lahko prispeva tudi k širši ponudbi na ciljnih trgih. Seveda
obstaja nevarnost, da bi bila ekološko pomembno območje Temenice kot želo »obcutljiva«
znamenitost pa tudi ostala dediščina na poti izpostavljena prevelikemu številu obiskovalcev. Zato je
potrebno trajno spremljanje turističnih zmogljivosti predlagane turistične ponudbe. če bi nenadno
povečanje števila turistov na kakršen koli način negativno vplivalo na naravne vrednote Temenice in
kulturno dediščino na poti ali če bi zahtevalo preveliko strpnost lokalnega prebivalstva, potem bi morali
»preobremenjeno« dedi§ci-no izkljuciti iz projekta, dokler ne bi izvedli preve^tivnih ukrepov ali pa
odpravili motecih elementov.
Sprejemljivost oziroma zmogljivost okolja lahko definiramo kot najvecje stevilo popotnikov
-obiskovalcev, ki lahko uporabljajo posamezni objekt oziroma območje, ne da bi pri tern na kakršen
koli način spremenili - poslabšali naravno okolje in zmanjsali kakovost izkusnje, ki jo dobijo
obiskovalci, Dejavniki, ki jih je potrebno upostevati, so fizicni in ekološki vpliv obiskovalcev, vpliv
občutka utesnjenosti na obiskovalce ter kulturni in druzbeni vpliv na domacine.
Drugi pomemben cilj projekta Pot Temenica se nanasa na naravno in kulturao dediščino, in sicer na
njeno promocijo. Gre nam za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediscine, vzpostavljanje
naravne in kulturne dediscine kot razvojne moznosti, povezovanje dediscine z dopolnilnimi dejavnostmi
na podeželju, izobraževanje o njeni vlogi in pomenu ter oblikovanje identitete obmocja in utrjevanje
samozavesti obcanov.
Tretji cilj, ki se na samo pot sicer ne nanasa, pa je racunalnisko podprto oblikovanje enotnega
informacijskega sistema in banka podatkov za (divja) odlagalisca, peskokope in kamnolorne, to je
vodenje katastra (divjih) odlagalisc odpadkov, peskokopov in kamnolomov.
Vrednotenje zmogljivosti pokrajine - metodologija
!

i

a) Naravna zmogljivost pokrajine (da sprejme doloceno Stevilo obiskovalcev)

;

Omejitve materialnih potencialov:
ustrezna namestitev
-ceste
-promet
-sanitarije
- dispozicija odpadkov
-preskrba z vodo
b) Okoljevarstveni in ekološki vpliv obiskovalcev
Vpliv obiskovalcev na:
- živalstvo in rastlinstvo (življenjski prostori in vrste)
- zidane objekte: obraba in poškodbe arheoloških najdišč in zgodovinskih stavb
- odnašanje spominkov
- onesnaževanje okolja
c) Zadovoljstvo obiskovalcev z naravnim in urbanim okoljem
- vključevanje novih arhitekturnih elementov v tradicionalne in ze obstojece
-: vrednotenje naravne in kulturne dediscine
- občutenje gnece
- občutenje resnicnega zanimanja za regijo kot turisticno destinacijo
- občutenje kakovosti nastanitve, hrane, prevoza, znamenitosti
- občutenje hrupa, neurejenosti in onesnazenega okolja
d) Kulturni in druzbeni vpJiv na domacine (strpnost dornacinov)
- razkroj lokalne kulture, vplivi na nacin zivljenja in navade
- navade obiskovalcev
- mnozicnost obiskovalcev
- ohranjanje obicajev in kulturne tradicije
- zdajsnji in mozni vplivi turizma na ohranjanje obicajev in kulturne tradicije ter na
vrednotenje dediscine meje strpnosti lokalne skupnosti
- vloga turizma znotraj lokalne ekonomije, lastnistvo
- vpliv na jezik in kulturo
V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo me-sto,
in Zavodom za varstvo kulturne dediscine, Območna enota Novo mesto, smo pripravili izbor
dediscine in obmocja za zaokrozeno turisticno ponudbo. Oba zavoda sta tudi ocenila, da prihod
oziroma porast gostov ne bo ogrozil rastlinstva in zivalstva tega obmocja. Projektni svet Poti
Temenica meni, da domacini s pricakovanim obiskom v nobenem primeru ne bodo prizadeti,
svoje dejavnosti jim ne bo treba prilagajati in obiskovalci ne bodo otezili preskrbe z vodo in
preobremenil kanalizacije. Potrebno pa bo narediti analizo sedanjih in potencialnih turisticnih
trgov. Ta analiza bo zagotovo pripomogla k razvijanju tistih znacilnosti in vsebin na poti, ki
bodo privlacne za te trge. Vsebina poti bo vkljucena v marketing in promocijo. Za uspesno
trzenje regionalnega turisticnega proizvoda bo seveda potrebno pnpraviti tudi promo-cijsko
gradivo za ciljna trzisca v skladu z rezultati analize trga.
Koordinacija turistične ponudbe

Najboljsi nacin za resevanje Vseh strateskih in razvojnih vprasanj in vzdrzevanje, razvijanje,
nadzorovanje in trzenje ponudbe na poti je, da se ustanovi »turisticno interesno zdruzenje«, to je
koordinacijsko skupino, ki bo za pot odgovorna. To zdruzenje lahko^kljuSiye upravljavce
posameznih objektov in obmocij, ponudnike turisticnih uslug, predstavnike lokalnih oblasti in
druge zainteresirane, skratka vse, ki jih neposredno zanima uspeh ponudbe Pot Temenica.
Uspeh poti bo v glavnem odvisen od tega, kakšna bo stopnja zanimanja in odgovoraosti na
lokalnih nivojih. Na obmocjih, kjer je turizem »mlada dejavnost", pa bo potrebno pridobiti
tudi znanja in navodila o tern, kaj turisti pricakujejo od namestitve, hrane in ponudbe nasploh.
Verjetno bi bilo najprimerneje, da prevzame predsgdovanje koordinadiske^skupine vsaj v
zac^grajob^bju_delovanja Dolenjska turistična zveza Novo mesto oziroma njen predsednik.
Koncept trženja popotnistva oziroma popotniskih poti
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Ali je nosilec tržniško zasnovana organizacija? Kakšna je njegova strategija? strateško upravljanje ni samo pot do
uresničitve poslanstvi, ampak hkrati nacin dejavnega obliko-vanja organizacije. Strategijo je potrebno nacrtovati
in upravljati, saj se trzne razmere nenehno spreminjajo, organizacija pa mora najti najboljso pot do uresnicitve
svojega poslanstva. Kako nacrtujemo strategy o? Najprej določimo organizacijske cilje, analiziramo zunanje okolje
in ocenimo organizacijske spretiiosti in slabosti (a). Nato izoblikujemo globalne cilje, ki izvirajo iz poslanstva
(b). Opredelimo globalno marketinsko strategijo, tj. ciljne trge, primerjalne prednosti in marketinski splet (c).
določimo posamicne taktike, oblikujemo ustrezno organizacijo, sisteme in podsisteme ter opredelimo kriterije
uspešnosti (d). Operativno izvedemo zasnovan program (e). Ocenimo rezultate (f).
Tr2enje turizma predstavlja zbiranje financnih in drugih gmotnih sredstev ali storitev za izvajanje programov
turistične organizacije oziroma za uresnicevanje poslanstva organizacije. Trzniski koncept je zasnovan na celoviti
menjavi blaga in storitev.
Ali je pri vzpostavitvi popotnistva njihov nosilec uposteval potrebe potrosnikov in za ure-sniSitev svojega poslanstva
uporablja tehnike ^adovoljevanja potreb potrosnikov?
Pot Temenica med »tržniško zasnovanimi organizacijamk zdruzuje dve usmeritvi, ki izvi-rata iz temeljnega motiva
organizacije, in sicer nepridobitna drustva in pridobitno usmer-jene organizacije ob poti. Osnovna razlika med njimi
je v opredelitvi zastavljenih ciljev, pri čemer je cilj pridobitnih organizacij ustvariti cimvecji dobicek, nepridobitnih
drustev pa z doseganjem danih ciljev v celoti pokriti ustvarjene stroske.
Ali so bile opravljene analize trga, potrosnikov, makro okolja, konkurencnih organizacij in konkurencnih organizacij
pohodne poti?
Poznavanje trga in prepoznavanje povprasevanja, ugotavljanje trendov, ocenjevanje od-zivnosti trga; vedenje,
navade, potrebe, običaji, kupna moc, prosti cas, pripadnost, znanje, izobrazba, starost, spol itd.; demografske,
socioloske, ekonomske, tehnoloske, kulturae, vladne in druge spremenljivke, ki vzpodbudno ali zaviralno vplivajo
na proces trženja; kje in kako trzijo konkurencne organizacije s podobnimi programi?

V tem naša pot ponuja vec od drugih podobnih ponudb? Kaj ima, cesar druge
nimajo? V cem je »zdruzenje organizacij na nasi pohodni poti« boljse od drugih?
Katere so njihove prednosti?

All si je Pot Temenica »izbrala« svoj trg, all je morda nasla se nepokrito trzno niso, ali je domislila vrednosti, ki jih bo trzila,
ugotovila svcje primerjalne prednosti in slabosti kon-kurence?
• Instrumenti trženja: izdelek (storitev), kraj, cena, distribucija in promocija, ljudje, fizicni dokazi, procesiranje inprodaja.
• Oblikovanje cen je odvisno od kakovosti storitve in vlozene vrednosti vanjo ter od pov-prasevanja potrosnikov na drugi
strani. Ali pohodna pot vgrajuje v ceno tudi dobicek, marzo, provizijo ali pa zeli samo pokriti vse s svojim delovanjem
ustvarjene stroske? Ali je trzenje izdelkov in storitev ob poti samo eden od virov financiranja poti? Kaksno je raz-merje med
nepridobitnimi druStvi in pridobitnimi organizacijami ob poti?
• Celovito zasnovana in usklajena podoba organizacije je tisti splet fizicnih dokazov, ki po-zicionirajo storitev, ji omogocajo
prepoznavnost in naklonjenost, visji cenovni razred in ne nazadnje povprasevanje. Poleg obnasanja in podobe
organizacije sta pomembna tudi nacin in tehnika procesa izvedbe storitve.
• Z izrazom promocija ali trzno komuniciranje praviloma razumemo sklop naslednjih dejav-nikov: oglasevanje, osebna prodaja,
pospesevanje prodaje, sponzorstvo in stiki z javnost-mi.
• Oglasevanje kot del marketin§ke filozofye - strategije menjave pomeni nacrtno posredo-vanje informacij na zanimiv,
privlacen na£in s ciljem, da potrosriika pritegnemo k nakupu oglasevanega izdelka ali storitve. Sporocilo je potrebno
oblikovati tako, da je lahko prepo-znavno, razumljivo, simbolizirano, organizirano in vsecno. Za prenos sporocila lahko uporabimo tudi predstavitveno stojnico na sejmu.
•

Cilji oglaševanja Poti Temenica: javna in legitimna predstavitev izdelka in storitev, javna predstavitev »združenja
organizacij«, ki oglasuje izdelek in storitve, prepoznavnost »združenja organizacij« s pomocjo uporabe zascitnih
elementov pri oglasevanju, ponavljanje oglaševanja in doseganje večje ucinkovitosti, predstavitev in utrjevanje blagovne
znamke, dolgorocno razvijanje imidža, predstavitev svežih, novih, drugacnih oblik prodaje in po-spesevanja prodaje,
predstavitev primerjalnih prednosti pred konkurenco, predstavitev vseh, ki so vpleteni v izdelek in storitve.
• Strategija razvoja turizma, popotnistvo, projekt razvoja turizma, projekt Po poti dediscine.
• Ustanovitev druzbe ali zdrazenja, ki organizira in izvaja trzenje pohodne poti.

Zasnova označevanja Poti Temenica
Celostna predstavitev Poti Temenica zajema celostno grafično podobo, označevalni sistem in
njegovo umestitev v prostor in koncept promocije poti. Naloge se je mogoce lotiti postopoma, to
je posebej za celostno grafično podobo, potem, ko je pripravljena ta, za zasnovo oznaceval-nih
sistemov in njihove umestitve v prostor Poti Temenice, kasneje pa se za koncept promocije Poti
Temenice.
Jasna identiteta, katere del je tudi celostna grafična podoba, je danes postala nuja
preživetja sleherne organizacije oziroma skupnosti in predpogoj za učinkovito vodenje njenih
menjalnih procesov. Celostna grafična podoba kot del simbolnega identitetnega sistema
organizacije oziroma skupnosti je strateško najmočnejše orožje pri vzpostavljanju
ekvivalentne menjave s porabniki izdelkov, storitev ali idej, ki jih ustvarja ta organizacija
oziroma skupnost.

bolj se zaščitni znak s svojo obliko približa organizaciji oziroma skupnosti, tern boljsa je
njena prepoznavnost. S tem se loči od ostalih in krepi obcutek pripadnosti svoji organizaciji
oziroma skupnosti. Z drugimi besedami pravimo, da se organizacija oziroma skupnost z zascitnim znakom identificira in s tern veca svojo motiviranost za skupno delo. Cilj simbolnega
identitetnega sistema organizacije oziroma skupnosti je tako razvijanje njenega poslovnega
komuniciranja in vzpostavljanje menjave z javnostmi oziroma dviganje njene uspesnosti in
ucinkovitosti
Zasnova označevanja Poti Temenica s celostno graficno podobo in prostorsko umestitvijo ter
promocija in distribucija predpostavljajo, da poznamo koncept in strategijo razvoja turistične
ponudbe Pot Temenica in da vemo za njene specificnosti in iz njih izhajajoce primerjalne
prednosti.
Z zasnovo označevanja Poti Temenica bomo pripravili temeljne podlage, s pomocjo katerih je
mogoce:
- vzpostaviti primeren sistem informiranja in razvijati promocijo, predvsem posebnosti,
preko katerih je Pot Temenica prepoznavna v sirsem prostoru
- izgraditi promocijsko strategijo in skupne nastope
- poenotiti vizualna in druga promocijska gradiva, ki predstavljajo Pot Temenica
- kvalitetno informirati o sestavinah v prostoru
- izdelati sistem sporočanja za celotno območje Poti Temenica
- povezovati se z drugimi sistemi informiranja zunaj ponudbe Poti Temenice in preveriti
pogoje za to
- organizirati izvajanje razvojne strategije Poti Temenica
Omejitve projekta celostne predstavitve Poti Temenica - blagovna znamka, celostna grafična
podoba, skupni označevalni in informativni sistemi in sistemi sporočanja - so:
- finančna sredstva
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, st. 46,
str. 6371-6442) lokacijska dovoljenja za postavitev panojev in pridobitev soglasij lastnikov
parcel
- slabo razumevanje pomena promocije za celostni razvoj
Cilj zasnove označevanja Poti Temenica je snovanje in udejanjanje celostne grafične podobe
kot dela simbolnega identitetnega sistema Poti Temenica v prakso. Zato bosta poleg celostne
grafične podobe potrebna tudi koncept promocije Poti Temenica - izbor kanalov promocije
kot oblike nagovarjanja porabnika izdelkov, storitev in idej Poti Temenica in zasnova parterae
ureditve Poti Temenice - umestitev označevalnih sistemov v širši prostor.
Trženje projekta Pot Temenica
Trženje turistične ponudbe je nujen korak, kadar želimo, da bodo obiskovalci posegli po
storitvah. Pomembno je, da so že na samem začetku procesa trženja znani odgovori
naključna vprašanja o turistični ponudbi, kot so:

- zakaj turisti prihajajo na Dolenjsko, odkod prihajajo, kako dobijo informacije, koliko
posegajo po obstojeci turisticni ponudbi, kako dolgo ostajajo in koliko potrosijo, ali so
njihove pocitnice res to, kar so pricakovali, ali bi radi videli in poceli se kaj drugega.
Glavni namen teh vprasanj je ugotoviti, ali obstaja povprasevanje po predlagani turisticni
ponudbi, in si ustvariti jasno sliko o tern, kako naj najucinkoviteje oblikujemo ponudbo in cene
ter kateri elementi bodo vkljuceni v prodajni nacrt.
Prodajni nacrt je potrebno narediti, da bo vsakomur, ki je kakorkoli povezan z oblikovanjem
poti, jasen princip trznih dejavnosti, kaj natancno naj bi dosegli na dolocenem trgu in trznem
segmentu, zakaj je to pomembno, kako bo dosezen nacrt izvajanja, koliko bo vse skupaj stalo in
kako dolgo bo trajalo ter da so potrebne financne obveznosti ze sprejete in zajamcene.
V okviru načrta trzenja bo potrebno pretehtati tudi naslednja vprasanja:
-

ali so zastavljeni cilji realni,
ali predlagani ukrepi izhajajo iz pricakovanj morebitnih kupcev,
ali je nacrt v celoti financno izvedljiv,
ali se lahko zanesemo na ljudi, ki bodo izvajali nacrt in razpolagali s proracunom.

Zelo je pomembno, da je nacrt oblikovan v sodelovanju z vsemi ljudmi, ki so vkljuceni v oblikovanje ponudbe Poti Temenica in njegovo promocijo. Ljudje in institucije, s katerimi bo pri
tern segmentu projekta potrebno sodelovati, so:
-

domacini - lastniki zemljisc in nosilci dopolnilnih dejavnosti na podezelju,
lokalne turisticne organizacije in drzavna turistična organizacija,
ministrstva, ki sodelujejo pri razvoju turizma in turisticnih dejavnosti,
lokalna samouprava in zupani,
lastniki gostinskih storitev in prenocisc,
gospodarska (trgovinska, obrtna) zbornica,
prevozne organizacije, ki skrbijo za prihod turistov v drzavo ali regijo in za njihov
prevoz v regiji,
vplivne trgovske organizacije,
zavodi za varstvo dediscine.

Ustanovitev druzbe ali združenja za izvajanje prodajnega načrta ima več prednosti pri oživitvi
podeželja in skrbi za ohranjanje kulture krajine in varovanje naravne in kulturne dediščine. Z
združenjem lahko oblikujemo neko sredice za kraje in vasi, ki so daleč vsaksebi in ki sami ne
morejo dobiti sredstev, da bi se tržili samostojno, lahko združimo vire in določimo ekonomi ko
porabe tehničnih, denarnih in človeških virov, naj demo identiteto pokrajine neodvisno od

politike ter ustanovimo regijsko povezavo, v katero vsi vlagajo na taksen ali drugacen nacin in
imajo od tega tudi koristi. Lokalna ali regionalna skupnost, ki tako zdruzenje oblikuje, pa
lahko od njega pricakuje, da bo trajno preverjal sestavine in vsebino Poti Temenica, dolocal
obseg tehnicne pomoci in strokovnega svetovanja, pritegnil k sodelovanju razlicne partnerje,
uposteval mnenja in ideje skupnosti, oblikoval trzni pristop ter pospeseval trzne dejavnosti in
trzil poimdbo poti na najustreznejsi in najucinkovitejsi nacin in pa oblikoval in vzdrzeval normativne in standarde ponudbe.
Od promocijskega gradiva sta osnovna prospekt in yodnik 32-stranski prospekt bo kot pomoc
obiskovalcem na poti sestavljen iz opisov Poti Temenica s kratkimi predstavitvami objektov in
obmocij naravne in kulturne dediscine, vodnik pa bo obravnaval reko Temenico v celoti: od
izvira do izliva v reko Krko z vsemi naravoslovnimi in kulturnozgodovinskimi posebnost-mi.
Vodnik se lahko vkljuci v zbirko vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije.
Za dobro razumevanje in popotovanje bo Pot Temenica v naslednji fazi markirana s sistemom
pojasnjevalnih, oznacevalnih in usmerjevalnih tabel.
Posredovanje dobrih informacij in interpretacij obmocij in objektov na poti prinasa koristi
obiskovalcem, domacinom in upravljavcem naravnih in kulturnih znamenitosti, in sicer:
-

obiskovalcem daje obcutek, da so dobrodosli, nudi jim boljse razumevanje naravnih,
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti in poveca njihovo zadovoljstvo in vrednost
izkusnje,
pomaga oblikovati podobo pokrajine, s tern da poudari njene specificne lastnosti in
znacilnosti,
veca skrb za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediscine,
omogoca zavodom, ki so zadolzeni za varovanje naravne in kulturne dediscine, da na
ucinkovit na£in prikazejo pomen dediscine in nacin njenega varovanja,
dvigne zavest domacinov o vrednosti njihove naravne in zgodovinske dediscine ter
poveca lokalni ponos,
vpliva na to, kam bodo gostje sli in kaj bodo poceli ter s tern pomaga pri nadzorovanju
gostov,
poveca zasluzek z vstopninami, prodajo publikacij in izdelkov domace obrti, goste pa
vzpodbuja, da ostanejo dlje casa na obmocju in koristijo se ostale turisticne produkte.

Kolesarska pot
Kolesarjenje je priljubljena in množična oblika popotništva, zato je bilo v našem primeru
smiselno, da se s pešpotjo istočasno trasira tudi kolesarska pot (glej prilogo: topografska karta
1: 20.000), za katero veljajo enake zakonitosti označevanja kot za pespot in ki bo tudi opremljena z istim sistemom signalizacije,
Kolesarska pot Temenica ni trasirana niti po pešpoti Temenica niti po kolesarskih poteh,
ampak po javnih cestah, in sicer iz Trebnjega v Dolenjo Nemško vas in mimo Dolenjih
Ponikev in Biške vasi v Mirno Peč. Od tu se pot nadaljuje mimo Malenske vasi, Jablana in
Vrhovega do Prečne in naprej do Zaloga in mimo Češče vasi do Novega mesta.

Kolesarjenje ob Temenici ne terja vecjih naporov in nam hkrati prizanasa z ravninsko enolicnostjo.
Konjeniska pot

V zadnjem casu se kot ucinkovita turisti&ia ponudba in zanimiva oblika spoznavanja obmocja
pojavlja konjenistvo oziroma konjenistvo kot popotnistvo. Obmocje Temenice ima danosti in
pogoje za oblikovanje ponudbe, v katero poleg kolesarskih in pohodniskih poti sodijo tudi
urejene konjeniske poti. Okvirna trasa konjeniskih poti je lahko enaka ze trasirani pespoti, v
okviru posebnega projekta pa bi jo morali podrobneje preveriti. Na osnovi zbranih podatkov bo
potrebno dopolniti obstojeco karto z vrisanimi trasami poti, pocivalisci in privezi.
Konjeniske poti pa se vendarle bistveno locijo od pespoti in kolesarskih poti po tern, da se
morajo jahaci s konji praviloma vrniti na zacetno tocko. Glavna povezovalna pot je tako lahko le
kro2na, ostale poti pa se bodo prepletale v obliki osmic znotraj krozne povezovalne poti. Pri
oblikovanju konjeniskih poti bi se bilo morda dobro cim bolj priblizati jahalnim potem, ki so
zelo razsirjene v Italiji, Avstriji, Nem&ji in ostalih evropskih drzavah, pri tern pa podobno kot
pri Pespoti in Kolesarski poti Temenica upostevati celovitost osrednje Dolenjske in to za-nimivo
panogo turizma cimbolj vkljuciti v ze obstojeco ponudbo obmocja.
Konjeniske poti z blagovno znamko Pot Temenica bodo vodile mimo naravne in kulturne dediscine Dolenjskega podolja in Novomeske pokrajine, tako da bodo se bolj atraktivne in zanimive za jahače, ki želijo obiskati kraje in znamenitosti, v vsakdanjem življenju in na druge
načine pa si jih ne bi ogledali.
Ob poteh bo potrebno zagotoviti postojanke, ki bodo opremljene s privezi za konje in bodo
nudile možnosti za oskrbo konja. Na voljo bodo morali biti tudi veterinarji in kovači. Tudi v
primeru konjeniških poti bo potrebno pripraviti promocijsko gradivo z vrisanimi kartami,
navedenimi dolžinami in višinskimi razlikami ter opisi poti. Zelo pomemben del te faze pa bo
tudi oznacevanje konjeniskih poti (poti, postojanke, kontrolne točke, izhodiščne točke).
Pregled in status naravne dediscine v obcinah Mirna Peč, Novo mesto in Trebnje
Pregled enot naravne dediscine v vplivnem obmocju poti je podan v tabeli po posameznih
zvrsteh dediscine.
V seznamu je vsaka naravna vrednota (NV) opredeljena z nasledrijimi podatki:
• st. inv. = inventarna Stevilka objekta v evidenci naravne dediscine Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
Območna enota Novo mesto
• ime naravne vrednote
• najblizje naselje
• naj. ND = objekt je na seznamu najpomembnejse naravne dediscine Slovenije

• karta = pripadajoca karta TTN 1:5000, listi Novo mesto (NM), Kostanjevica (KO),
Metlika (ME), Mokronog (MO), Semic (SE), Visnja gora (VG), Zuzemberk (ZBK)

• plan, stevilka = planska stevilka npr.: 1.5.23, povzeta iz DDP 1989 - 2000 za obcino Novo mesto in DDP 1986 - 2000
za obcino Trebnje
• ORI = obvezno republisko izhodisce (* st)
• Status: z = zavarovano, n = nezavarovano, p == predlog; naravna vrednota drzavnega (NV DP) ali lokalnega pomena
(NV LP)
• varstveni rezim za posamezne zvrsti naravnih vrednot (VR) = npr. geomorfoloska povrsinska naravna dediscina
• namembnost: spomeniška, rekreacijska, biotopska, rezervatna

Mirna Pec
Geomorfoloske povrsinske naravne vrednote
St.

inv.
44

ime objekta

naselje

naj. karta
ND 1:5000

plan, stev. tatus

rezim
(VR)

namembnost

Zijalo

Vrhpec

+

1.5.28

1

spomeniška,
rekreacijska

NM: 13

zav.

Hidroloske naravne vrednote
St.

inv
45

ime objekta
Reka Temenica

naj. karta
plan, stev. status rezim
ND 1:5000
(VR)
NM: 13, 1.5.23
M alenska vas+
zav. 3
H, 23,24
naselje

namembnost
spomeniška,
rekreacijska

V skladu z odlokom o razglasitvi naravnih in nepremicnih kulturnih in zgodovinskih
spome-nikov v obcini Novo mesto (Ur. list RS, st. 38/92) so kot naravni spomeniki
zavarovani: Ve-lika Strasica, Zijalo in reka Temenica.
Novo mesto
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Trebnje
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Ekolosko pomembna obmocja (EPO) - PREDLOG
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TEKSTUALNI DEL

OPIS POTI IN TURISTICNA PONUDBA
NA NJENEM OZJEM IN SIRSEM OBMOCJU

POT TEMENICA - OPIS POTI
Temenica, reka s tremi izviri

Temenica je ena vecjih dolenjskih ponikalnic, ki na svoji poti od izvira do izliva kar dvakrat
ponikne. Dobrsen del tako tece po nedostopnem in temacnem kraskem podzemlju, zaradi
cesar je reka brzkone tudi dobila ime Temenica. Porecje je zanimivo zaradi svoje znacilne
dolenjske podobe, ki jo je v kraskem svetu sooblikovala reka. Ob njej je nanizana vrsta
drobnih kraskih pojavov, med katerimi izstopata zatrepni dolini s kraskimi izviri v ZijaJu in
Luknji. Reka je na poseben nacin vpeta v zivljenje in vsakdan ljudi, ki z njo in od nje zivijo, ter
jo cenijo predvsem kot nepogresljiv vir zivljenja. Ob Temenici so bili nekdaj stevilni mlini in
zage. Danes so domala vsi opusceni.
Temenica izvira na juSnih pobocjih Posavskega hribovja pod vasjo Javorje. V zgorajem toku je
vrezala razmeroma ozko dolino v neprepustnih kamninah, po katerih meandrira v plitvi
strugi. V vecji meri ima ohranjen naravni potek struge, recna voda in poplavne ravnice pa so
polne zivljenja. Na obmocju mesta Trebnje dozivi bistra reka pravi sok onesnazenja, saj cistil-na
naprava ni kos velikim kolicinam odplak. Mocno obremenjena voda se nekoliko zbistri se-le pod
obema jezovoma v Ponikvah. Na sreco v spodnjem toku ni vec vecjih onesnazevalcev, bioloska
moc reke pa je tako vse vecja.
Ko priteče Temenica pri Ponikvah na mocno predrte apnence, se pricno dogajati neobicajne
stvari. Reka ponika v vec poziralnikih, ki jim domacini pravijo rupe, Obicajno izginja v dveh
obzidanih rupah sredi polj, v katera pada v nekaj metrov visokem slapu. Rupi si je moc ogledati v susnih obdobjih, ko voda ponika vise v strugi. Pod obzidanima vhodoma se odpirata
krajsi ponorni jami s sifonskimi okni. V jami so odlozene debele plasti recnega mulja, reka pa
prinasa s sabo tudi stevilne odpadke.
Ob ponorih je zanimivo po dezevju, ko Temenica prestopi bregove. Ujeti je treba visokovodni
val, ko pricne reka teci mimo rup po fosilni strugi proti oddaljenim ponorom, kjer je ponikala
pred tisocletji. Pred sabo pometa plitvo strugo in zaliva rupe. Koncnega poziralnika Risanice, ki
je od rup oddaljen skoraj dva kilometra, visoke vode ne dosegajo vec. Siroko brezno Risa-nice
je na globini 15 metrov v stiku s podzemno vodo. V odtocnem sifonu so jamarji poskusili slediti
podzemni reki s potapljanjem. Potapljad je prodrl do globine 17 metrov, pot v globino pa so
preprecevali plazovi mulja, ki so ob tern drseli v globino.
Za Risanico se na koncu suhe doline dviguje Vrh sv. Ane, v vznožju katerega se izgubi vsaka
sled za podzemno reko. Kopast grič je naravna locnica med Temeniško in Mirnopeško dolino.
Nekje v drobovju ga predira podzemna reka, ki priteče na dan v izviru Zijalo na njegovi juzni
strani, danes pa tece skozi tudi zelezniski tunel. Na vrhu razglednega griča je cerkvica sv.
Ane, v prazgodovini pa je bila na tezko dostopnem griču naselbina. O davni preteklosti prica-jo
se dobro vidni ostanki nekdanjega obzidja železnodobnega gradišča, ledinska imena in se zivo
ljudsko izrocilo o izkopanih zakladih in zlatem teletu, ki ga je bojda ze marsikdo posku-sil
izkopati.
Temenica v izviru Zijalo skrivnostno priteče v Mirnopeško dolino. Izvir je v globeli pod visokimi skalnimi stenami, kjer ob visokih vodah bruha na dan razpenjena podzemska reka. Za
sifonskim izvirom se skriva v globini potopljen rov, ki vodi proti Risanici. Pod Zijalom se za

prvimi jezovi strmec umiri, reka pa leno tece preko Mirnopeske doline. Zmeandrirana Struga se
zakljuci pri Goriski vasi. Tu Temenica ze drugic izgine pod povrsje. Njena suha dolina je v
reliefu se dolgo opazna, se zlasti pa v casu visokih voda, ki jo obicajno preplavljajo. Podzem-ni
tok za Gorisko vasjo ostaja na odseku dobrih dveh kilometrov nedostopen, saj poteka glo-boko
v zakraselem masivu Brezove rebri.
Tretji in zadnji izvir Temenice je v Luknji. To je dober kilometer dolga zatrepna dolina, ki jo
zakljucuje mogocen amfiteater skalnih sten udornice. V njenem vznozju je vodnat recni izvir, v
katerem poleg Temenice prihajajo na dan verjetno tudi vode z Dobrniskega in Globodolske-ga
polja. Nad izvirom so rusevine nekdaj mogocnega gradu Luknja, ki mu po izjemni lokaciji ni
para na Dolenjskem. Zavojevalci mu prav zato niso mogli do zivega, podirati pa se je pricel sele
med obema svetovnima vojnama, ko so ga zaradi davka na streho lastniki priceli razkri-vati.
Tako se je podrl tudi najvi§ji grajski stolp, iz katerega naj bi po ljudskem izrocilu vodil skrivni
izhod do bliznje Lukenjske jame. Izvirno jamo v dolini pod gradom so jamarji dodo-bra
preiskali. Zal se rovi prehitro zakljucujejo v ozkih zasiganih razpokah in zarusenem si-fonu,
zato pa pozabljeno preteklost razkrivajo debeli sloji kulturnih plasti pred vhodoin v jamo.
Prisotnost cloveka je tu potrjena od kamene dobe dalje. Domisljijo najbolj buri del rova,
kjer siga prekriva debelo breco cloveskih kosti, ki sodijo v starejso zelezno dobo ali
halstatsko kulturo (8. do 5. stol, pr. n. s.). Kako in zakaj so jamo uporabili kot grobnico, je
vprasanje, na katerega verjetno ne bomo dobili odgovora.
Sedanjost se je v srednjevesko podobo doline nasilno vselila. Leta 1922 je bila pod izvirom
zgrajena visoka jezbica, ki zagotavlja vodo manjsi elektrarni, recno ravnico na drugi strani pa je
po vojni zavzela se ribogojnica^ tako da dolina ob reki ni vec prehodna. Po ozki dolini se
Temenica prebije na prostrano Zalosko polje. Tu se v dolgih meandrih po naporni poti skozi
podzemlje umiri in potem skorajda neopazno izlije v reko Krko. Velicastno slovo je v casu
visokih voda spomladi in jeseni, ko narasla Krka zadrzuje odtok reke Temenice, voda pa se
razlije v veliko poplavno jezero. Pestrost ekoloskih razmer ponuja tu pravo bogastvo
zivljenja. Med rastlinami poplavnih ravnic izstopa ogrozena mocvirska logarica, plitvine
razlite recne vode pa v casu selitve pogosto obiskujejo jate ptic. Ob izlivu se nasa pot ob
Temenici konca, ne konca pa se pot reke, ki tu simbolicno vstopa v neustavljivi tok krozenja
vode, s katerim se vedno znova vraca.
Od Trebnjega do Novega mesta
Trebnje-najmlajse slovensko mesto

f

Trebnje je razpotegnjeno grucasto naselje v vzhodnem delu Dolenjskega podolja. Predstavlja
eno najvaznejsih prometnih vozlisc na Dolenjskem. Tu se križata najstarejsa prometnica skozi
Dolenjsko podolje proti Krški kotlini in prečna pot, ki vodi iz Suhe krajine prek Trebnjega cez
nizek preval proti Mirnski dolini in naprej skozi Krško hribovje proti savski dolini pri Sevni-ci.
Staro jedro naselja lezi na ledenodobni terasi na levem bregu Temenice, medtem ko so se novi
deli naselja razvili na višjih terasah Farovškega in Pavlinovega hriba ter vzdolž in severno od
stare ceste Trebnje - Novo mesto proti vzhodu, kjer se je povsem združilo s sosednjim Starim
trgom; strnjeni potezi glavne ulice ob razširjena cestnem trgu se priključi se park s
spomenikom. Z desnim bregom Temenice je Trebnje preko železniške proge, Temenice in
avtomobilske ceste Ljubljana - Novo mesto povezano s "trebanjskim tromostovjem".

Trebnje je središče doline ponikalnice Temenice.
Osrednjo os trebanjske pokrajine predstavlja okrog 6 in pol kilometra dolg spodnji del zgornje
Temeniske doline oziroma reka Temenica tik preden prvic izgine v krasko notranjost pri Ponikvah. Tece po ozki, a ploski dolini, in ker je le plitvo vrezana, pogosto prestopi bregove. Na
siroko meandrira po travnati aluvialni ravnici, ki jo spremljajo terase in tipicne srednjedolenj-ske
gorice, prekrite s plio-pleistocensko rdece-rjavo ilovnato preprerino. Juzno od Temenice je pas
precej ozek, severno pa prehaja v podobno pokrajino Mirnske doline. Tak pas se vlece po
Dolenjskem podolju od Smarja prek Ivancne Gorice in Trebnjega, pa se naprej do Mirne Peci
in Novega mesta in je izjemno pomenaben za poselitev in obdelavo, izkoriscata pa ga tudi
cesta in zeleznica. Mirnsko-temenisko razvodje je precej zakraselo, vrtacasto, s kraskimi
jamami in kraskimi izviri.
Temenica dobiva od Velike Loke dalje pritoke le z leve strani, pa se ti so zelo kratki, saj je
razvodnica proti Mirni oddaljena le 2 do 3 km. Zaradi majhnega zaledja se poleti tudi zelo
hitro posusijo in terase na levem bregu prekinjajo suhe dolinice - doli in grape. Pri Dolenji
Nemski vasi se Temenica obrne iz vzhodne v jugovzhodno smer in pod Ponikvami, kjer se
zacenja mocno prepusten apnenec, postopno izgine v stevilnih rupah.
V trebanjskem delu Temeniske doline kras se ni izrazit. Tu opazamo le suhe dolinice,
posamezne vrtace in skale na povrsju. Precej bolj je svet razdrapan v okrog 50 m visjem
platoju iz cistega jurskega apnenca med Ponikvami in naseljem Jezero, kjer nastejemo nad
100 vrtac na km2. Kraske oblike so prisotne tudi nad desnim bregom Temenice, na meji s
Suho krajino, kjer pa so apnencu primeSani tudi rozenci. Pobocne uravnave so posute z
vrtacami, v Bukovju pod Vrhtrebnjem pa sta tudi vhoda v kraski Veliko in Malo jamo.
Trebnje z okolico je bilo nedvomno naseljeno ze v kameni dobi in se pred tern. V pradavnini so
predele vzhodno od Racjega sela se dosegali zalivi Panonskega morja, pozneje pa je bilo tu
jezero, o cemer med drugim prifiajo skladi gline, ter najdba colna - drevaka, kakrsnega so
uporabljali mostiscarji. O poselitvi v tej dobi govore tudi sledovi jamskega cloveka v Veliki
jami in najdbe kamnitih sekir pri Goljeku in na Mali Loki. Sledovi naselij iz ilirsko-keltskega
obdobja so bili odkriti v Gradiscu, Mali Loki, Racjem Selu, na Vrhu sv. Ana in Vrhtrebnjem. O
poselitvi v tern casu pricajo tudi stevilne gomile in druge najdbe. Iz imena Praetorium Latobicorum pa zvemo, da je tod zivelo keltsko pleme Latobikov.
O izredno gosti naseljenosti Trebnjega v rimskem obdobju govore predvsem materialni ostan-ki,
saj v tern delu Temeniske doline skoraj ni kraja ali zaselka, kjer ne bi nasli rimskih grobov,
nagrobnih kamnov, ostankov zidov, kovancev ali posod. Te najdbe nas vodijo k domnevi, da je
Municipium Praetorium Latobicorum, rimska vojaska postojanka in naselje ob veliki rimski cesti
Emona - Siscia, segal strajeno na obmocje od Ponikev do Sentlovrenca. Po odhodu rimskih legij
je ostal ta prostor prazen in prve najstarejse vasi se omenjajo sele v 12. stoletju. V srednjem
veku so nastali nekateri gradovi in stevilne cerkve, samo Trebnje v tern obdobju pa je Valvasor
poimenoval kot "dolgo blatno vas".
V 19. stoletju je kraj z uvedbo redne postne zveze med Ljubljano in Karlovcem in kasneje z
železnico sicer nekaj pridobil, vendar se kraj kljub legi ob krizišču cest ni mogel prav razmahniti in je ostal do konca 2. svetovne vojne manjše gospodarsko središče agrarne okolice. Z
izgradnjo avtomobilske ceste Ljubljana - Zagreb se je začela razvijati industrija, kraj se je

razcvetel in bil leta 1992 proglasen za mesto. Danes je upravno, gospodarsko in zaposlitveno
sredisce. Po pomenu izstopa Trimo.
V kraju so posebej vredni ogleda Galerija likovnih samorastnikov, saj gre za najpomembnejso
tovrstno zbirko likovnih del v Sloveniji, grad, katerega lastnik je bil med leti 1812 in 1824
kasneje svetovno znani misijonar Friderik Baraga, zupnijska cerkev in obokane kleti pod zupniscem. Na rimsko obdobje spominjajo miljni kamen z rimske ceste pri Koscakovi hisi, kam-niti
relief s tremi poprsji v vezi zupne cerkve, kamnit rimski lev, vzidan na vrhu stopnisfia pri
trebanjskem gradu, stirje nagrobni kamni, vzidani v cerkev sv. Petra pri vasi Jezero, odkriti in
znova zasuti temelji rimskih zgradb na Grajskih njivah.
Goliev trg v starem jedru mesta z rojstno hiso pesnika in dramatika Pavla Golie bogati park s
spomenikom padlim v NOB, okrog njega pa se vrstijo ustanove, kot so Obcina, policijska
postaja, posta, zdravstveni dom, otroski vrtec in Center za izobrazevanje in kulturo Trebnje s
knjiznico Pavla Golie.
Zupnijska cerkev Marijinega vnebovzetja
Najverjetneje je na ozemlju koroskih Trebanjcev, posestnikov starega trebanjskega gradu,
nastala sredi ali v drugi polovici 11. stoletja zupnija Marijinega vnebovzetja. Ni zavreci misli, da
je bila tu stara lastniska cerkev v okviru sentviske prazupnije, morebiti pa celo neko zelo staro
cerkveno sredisce, kot bi bilo mogoce sklepati po odkritem staroslovanskem grobiscu iz
obdobja kottlaske kulture. Zupnija Trebnje se prvic omenja leta 1136. Sedanja zupnijska
cerkev je poznogotska triladijska arhitektura iz leta 1443. Trije pari osmerokotno prirezanih
slopnih nosilcev, povezani z visokimi silastolocnimi arkadami, ustvarjajo enoten, pregleden
dvoranski prostor. Leta 1645 je bila preobokana, v drugi polovici 18. stol. pa so ji dodali novo
svetisce. Cerkev bogati lep barocni oltar rezbarja Janezica z Langusovo sliko Marijinega
vnebovzetja. Pod priznico se nahaja slika Valentina Metzingerja Angel varuh. Na svecnico, 2.
februarja 1854, je imel v cerkvi skof Friderik Baraga slovesno pontifikalno maso in birmal
vnuka svoje sestre Amalije, malega Jozefa Gressla. Pred cerkvijo stoji Baragov kip, delo
kiparja Franceta Gorseta iz leta 1978.
Galerija likovnih samorastnikov
V poznih sestdesetih letih, v casu, ko je ti. naivna umetnost dozivela izjemen odziv javnosti in je
o umetnikih hlebinjske sole govorila vsa Evropa kot o odkritju prvinskosti in resitvi duse
sodobnega cloveka, so v Trebnjem osnovali Tabor likovnih samorastnikov, na katerem so se
od leta 1968 dalje vsako leto zbrali samotni ustvarjalci, skupaj delali in izmenjavali izkušnje, a
ostajali se naprej jasno razpoznavni in samosvoji. Umetniki so tu našli čas in priložnost, da
izpilijo in obogatijo svoj individualni umetniški izraz. Številni neznani avtorji so s pomočjo
taborov in galerije postali doma in v svetu poznani in priznani umetniki naivne umetnosti
samorastništva. Umetniška dela, ki so jih ustvarjali na Taborih, so poklanjali Trebnjemu, od
leta 1971 dalje pa Galeriji samorastnikov Trebnje. Nastala je zbirka, v kateri je danes okrog
900 umetniških del, slik, reliefov in skulptur, ki jih je ustvarilo preko 200 umetnikov iz 30
držav, tako evropskih kot držav ostalih celin sveta. Galerija je sodelovala na nekaj razstavah v
tujini, izjemno odmevna je bila predstavitev 176 njenih likovnih del 1997. leta v muzejskem

centru naive v Viqu pri Parizu. Na svetovni razstavi naivne umetnosti Insita '94 v Bratislavi je
prejela castno priznanje za nacionalno zbirko.
Informacije: Galerija likovnih samorastnikov, Baragov trg 7, Trebnje - Center za izobrazevanje in kulturo Trebnje, Kidriceva 2, Trebnje, tel.: 34 82 100, faks; 34 82 102, e-posta: info@
ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si
Trebanj ski grad

Grad se v virih prvic omenja leta 1386, vendar začetki gradu nedvomno segajo ze v obdobje
okrog leta 1000. Med drugim je bil v lasti Ortenburžanov, Celjskih grofov in Habsburzanov.
Današnjo podobo je dobil v 16. stoletju. Leta 1699 ga je kupil stiski samostan, ki ga je imel v
lasti 30 let. Leta 1799 pa ga je kupil Janez Nepomuk Baraga; njegov sin Friderik ga je leta
1812 kot petnajstletnik podedoval, vendar ga je leta 1821 odstopil sestri Amaliji oz. njenemu
mozu Jozefu Gresslu. Kot skof je Baraga obiskal domaci grad 31. januarja 1854. Do leta 1896 je
bil grad v lasti Baragovega necaka Karla Gressla oz. njegove zene Marije.
Gostinska ponudba Trebnjega
gostilne

+ Gostišče Hribar, Pod gradom 10, Trebnje, tel.: 30 44 018; odprto non-stop 4 Kavšek, Račje
selo 25, Trebnje, tel.: 30 44 860; odprto vsak dan od 8. do 22. ure, ponedeljek zaprto
* Meglic, Obrtniška ulica 2, Trebnje, tel.: 30 44 551; odprto vsak dan od 7. do 22. ure, med
turistično sezono od 7. do 23, ure, nedelja in prazniki od 8. do 21. ure, ponedeljek zaprto +
Opara, Goliev trg 13, Trebnje, tel.: 30 44 005, odprto vsak dan od 7. do 23. ure 4 Pavlin,
Gubčeva cesta 7, Trebnje, tel.: 30 44 151; odprto vsak dan od 7. do 22. ure, nedelja zaprto
* Šeligo Marjan, s.p., Goliev trg 8, Trebnje, tel.: 30 44 121; odprto od ponedeljka do cetrtka od
6.30. do 22. ure, petek od 6.30. do 24. ure, sobota od 7. do 24. ure, nedelja in prazniki zaprto
pizzerije

+ Horn, Baragov trg 1, Trebnje^ tel.: 34 61 900; odprto pon., sre., cet. in ned. od 7. do 22.30.
ure, pet. in sob. od 7. do 23.30. ure, torek zaprto + Šeligo (Kamra), Goliev trg 8, Trebnje, tel:
30 44 121; odprto od ponedeljka do četrtka od
6.30. do 22. ure, petek od 6.30. do 24. ure, sobota od 7. do 24. ure, nedelja in prazniki
zaprto
obrat prehrane

4 Retelj Mojca, Goliev trg 4, Trebnje, tel.: 30 45 710; odprto vsak dan od 6.30. do 14.30.
ure, sobota in nedelja zaprto

Prenocisca v Trebnjem gostilne s prenočišči 4 Gostišče Hribar, Pod gradom 10, Trebnje, tel.:
30 44 018; odprto non-stop; 5/2, skupni

TWC, *
4 Opara, Goliev trg 13, Trebnje, tel.: 30 44 005; odprto vsak dan od 7. do 23. ure, sobota od 7.
do 23. ure (zimski cas); 7/2, 5/3, TWC, ***, zidanica na Stari gori pri Trebnjem, 15 le-zisc,
skupna kopalnica (za zakljuceno skupino najmanj 10 oseb)
zasebne turisticne sobe
4 Gabrijel Stanislava, Pristava 4, Trebnje, tel.: 30 44 089; 2/2 in 1/4, TWC, **
4 Zaletel Marija, Blato 23, Trebnje, tel.: 30 44 858; 2/2 in 1/4, skupna kopalnica in WC
Turisticne informacije

4 TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje, tel.: 30 44 717, e-posta: tictrebnje@volja.net, internet:
Www.trebnje.si
Dolina Temenice
Dolina zgornje Temenice velja za najdaljso slovensko slepo dolino. Reka tece pocasi in v
mnogih zavojih, padec ni velik: pri kraju Temenica je struga reke na nadmorski visini okoli
275 metrov. Pri Ponikvah se reka obrne proti jugovzhodu, na stiku z mocno propustnim jurskim apnencem postopno ponikne v stevilnih rupah. Temenicin povrsinski tok se konca na
visini 264 metrov. Obcasno se reka za 1 km podaljsa v Struge in ponika tik pod Vrhoni sv.
Ane, na nekdanjem domnevnem razvodju med Mirno in Temenico. Po kilometru podzemne
poti izvira Temenica v Zijalu na nadmorski visini 240 metrov in zacenja svojo pot po 12 km
dolgi kraski dolini, ki sledi dinarskemu prelomnemu obmocju. Pri Goriski vasi, na nadmorski
visini 228 metrov, ob podaljsanem vodnein toku pa pri Vrhovem pri Mirni Peci, reka se dru-gic
ponikne.

Zacetek nase poti je pri trebanjskem gradu. Tu je izhodišče že obstoječih poti, gozdne ucne
poti, planinske poti in Baragove poti. Grad lezi le dve minuti stran od avtobusne postaje
in dobrih pet minut od železniške postaje. V neposredni bližini je izvoz iz magistralne
ceste Ljubljana - Novo mesto in veliko parkirišče ob gostišču Hribar in bencinskem servisu
Petrol. Nasa spremljevalka napoti, Temenica s ponori in kraškimi izviri, paje od gradu
oddaljena le nekaj deset metrov. Od gradu se spustimo dobrih 100 m skozi gozd do ceste
na Odrgo, jo prečkamo in nadaljujemo mimo Kukenberka po kolovozni poti, vzporedno s
tokom Temenice in magistralne ceste do Dolenjega Podboršta pri Trebnjem, grudastega
naselja na terasi nad dolino reke Temenice. Po lokalni cesti se iz vasi spustimo po nadvozu
glavne ceste Ljubljana - Novo mesto do križišča z regionalno cesto Trebnje - Mirna Peč v
Dolenji Nemški vasi. Regionalna cesta nas vodi do železniške postaje Ponikve, mi pa se
nekaj deset metrov pred njo

pri Zakrajskovem mlinu (Gorenje Ponikve 2) spustimo levopo kamnitih stopnicah na pot po
bregu Temenice doRup alipa ob kapelicipo lokalni cestiproti Grmu dop.c. sv. Marjete.
Gostinska ponudba v Gorenjih Ponikvah
gostilne

+ Rakar, Gorenje Ponikve 8, Trebnje, tel.: 34 66 190; odprto vsak dan od 11. do 22. ure, to-rek
zaprto
Prenocisca v Gorenjih Ponikvah

4 Gostilna Rakar, Gorenje Ponikve 8, Trebnje, tel.: 34 66 190; odprto vsak dan od 11. do 22.
ure, torek zaprto, 3/2, 1/3, TWC
P.c. sv. Marjete na Ponikvah

Cerkev stoji ob pokopaliscu v blizini vec krajev, Dolenjih Ponikev in Gorenjih Ponikev, se
najblizje cerkvi pa je Grm. Kljub vsemu vecina Trebanjcev rece, da gre "k sveti Marjeti na
Ponikve11. Cerkev je prvic omenjena leta 1436. Ladja in prezbiterij sta srednjeveska (gotska),
vendar je bila cerkev v 17. stol. barokizirana. Opremo, ki jo omenja Valvasor, so v 19. stol.
zamenjali z novo, stari kipi, ki sodijo v stiski kiparski krog, pa so razmesceni ob slavolocno
steno. V jugozahodnem kotu pod prislonjeno lopo med zahodno steno ladje in zvonikom nad
oltarno zidano menzo je freska sv. Marjete, ob straneh pa sv. Ursule in sv. Neze. Freska je
rustikalno delo z ornamentalno motiviko iz konca 18. stol.
Prvi poziralniki

Juzno od Trebnjega in Dolenje Nemske vasi prevladajo jurske, predvsem razlicne apnencaste in
dolomitizirane kamnine in na pojav cistih karbonatov so vezani ponori, podzemne jame,
kraski izviri in druge kraske oblike. Na meji z njimi zato stevilni vodotoki, ki tecejo proti jugovzhodu, poniknejo, med drugimi pri Ponikvah tudi Temenica.
Prvi poziralniki se zacno javljati pri Gorenjem Podborštu in za Nemško vasjo. Prvi so lepo
vidni pri gasilskem domu v Dolenji Nemski vasi. Nekateri so aktivni, druge doseže voda le ob
visjem vodnem stanju. Le najvišje vode pa dosežejo zadnje požiralnike v Risanici pod Sv.
Ano. Dva od večjih požiralnikov, Risanica in Velban kevder, imata v globini 20 metrov stalni
jezerci podzemeljske vode. V tem podolju, severno od Sv. Ane, je v nekoliko višjih legah se
nekaj jam, n. pr. Zgonuha, morda nekdanjih požiralnikov, ko je Temenica tekla proti vzhodu,
proti Bršljinskemu potoku in Igmanci, katere suho dolino vidimo ob glavni cesti.
Nadaljujemo do vasi Grm, kjer nas na desni pozdravi kapelica. Pri prvi naslednji hiši zavijemo
desno na kolovoz in se podamo proti kozolcu. Od tu pa ni več daleč do ponorov. Po približno
200 metrih zavijemo s kolovoza desno proti požiralnikoma Rupa I. in Rupa II. Po 100 metrih
pot zavije v gozd. Proti Sv. Ani sledimo glavnemu kolovozu. Iz gozda pridemo na travnik in
nato na makadamsko cesto, imenovano »meška« pot, ki pelje iz vasi Jezero na Gradi-

see. Sledimo makadamski poti vse do vrha. Najprej v gozdu na levi strani naletimo na divje
odlagalisce. Domacini temu kraju recejo Kozjajam® in je pravzaprav predzadnji poziralnik
Temenice. Voda do tu ne pritece nod zemljo, vendor pa se vije stalni podzemni vodotok meter
ali dva podjamo. Obseg tega smetisca se nenehno spreminja in povecuje. Malo pred Kozjo
jamo se s kolovozne poti odcepimo na levo. Po nekaj metrih pridemo do ograjenejase, kjer so
imeli spravljeno rastrelivo, potrebno za delo v kamnolomu. Sedajje bunker prazen, jasapaje se
vedno ograjena in zarascena s praprotjo. Levo odjase lezi brezno Risanica (Risnica, Risavnica, Risnca). Vodapoplavi dno ob vecjem dezevju in naredi vrtinec. Na dnu breznapaje
stolen podzemni vodotok. Okoli jame je obilo kamenja, poraslega z mahom. Tudi rastline se
razlikujejo odostalega rastja v okolici. Obilo je vlage in zrakje svez. Gozd okoli jame je pretezno meson z manjsimi zaplatami iglastega gozda. Mi pa nadaljujemo pot in nezavarovano
preckamo zeleznisko progo Ljubljana - Novo mesto, na mestu, kjer tudi preglednost ni najboljsa. Takoj pod progo na desni strani je kamnolom. S kolovoza pridemo na glavno cesto
Trebnje - Mima Pec. Nadaljujemo levo po bankini regionalne ceste. Pozdravijo nas prvi
vinogradi in zidanice no poti. Podrocje Sv. Ane in hise, ki so raztresene tudi onkraj hriba in
glavne ceste, predstavljajo razlozeno naselje Vrhpec, naselje pod Sv. Ano pa domacini imenujejo tudi Gradisce. Ob glavni cesti stoji hisa z gankom. Kmalu se od regionalne ceste odcepi makadamska cesta levo navzgor, kipelje vse do vrha Sv. Ane in do istoimenske cerkvice.
Vrh sv. Ane je primer en za pocitekpo vzponu. Od tu nam seze pogledna celotno Mirnopesko
dolino z Gorjanci in Kocevskim rogom v ozadju in Temenisko dolino, nod katero se dalec noprej dvigajo Kamnisko-Savinjske Alpe.
Reka Temenica s ponori in kraskimi izviri

Reka Temenica je ob reki Ljubljanici ena najbolj znanih in tipicnih ponikalnic v Sloveniji.
Celotna reka s poplavno ravnico od izvira do izliva v reko Krko, s ponori, podzemskim tokom in
kraskimi izviri predstavlja ekolosko pomembno obmocje.
Vecja habitatska pestrost je znacilna za srednji in spodnji tok, kjer reka dvakrat ponikne. Izpostavljen habitatski pomen ima podzemsko zaledje Temenice v Luknji. Ob reki Temenici je
bilo popisanih 32 vrst kacjih pastirjev, 43 vrst metuljev, 7 vrst dvozivk in 49 vrst ptic, med
katerimi najdemo vec vrst uvrscenih v rdece sezname, na poplavnih travnikih pred izlivom pa je
tudi rastisce mocvirske logarice Fritillaria meleagris.
Temenica v glavnem tece ob prelomih v dinarski ^i^ri in ob razpokah, ki so nastale zaradi
interference med alpsko in dinarsko tektoniko. Jugozahodni del se je dvignil in ostala je jasna
morfbloska meja.
Reka Temenica pri Gorenjih Ponikvah prestopi z dolomita na mo&io prepustne apnence. V
njem so nastale številne rupe ki pozirajo rečno vodo, dokler pod Dolenjimi Ponikvami povsem ne izgine. Od tu poteka po zatrepni dolini fosilna struga Temenice do 2,5 km oddaljenega
nekdanjega požiralnika Risanice pod Sv. Ano. Temenica prihaja po kratkem podzemskem to-ku
ponovno na dan na nasprotni strani hriba Sv. Ane v visokem spodmolu Zijalo. Za zatrepno
dolino je znacilen razgiban kraski relief z mestoma izrazito skalnato in številnimi vrtačami.
Fosilna struga je v začetnem delu regulirana in izravnana, v nadaljevanju pa sledi zmeandriran
potek skozi gozd. Vzdolž suhe fosilne struge je raziskanih več kraških jam.

Rupa I.
Rupa I. je periodicno aktiven poziralnik. Dostopen je ob nizkem vodostaju, ko ponira Temenica nekoliko visje v strugi. Vhod je obzidan in pokrit z resetko. 8 metrov globoko vhodno
brezno se nadaljuje v 30 metrov dolg prostoren rov, ki se konca med podornimi bloki. Podzemski prostor je mocno onesnazen z naplavljenimi odpadki, med katerimi prevladuje plasticna embalaza in stiropor.

R upa II
Rupa II. Je prav tako periodicen poziralnik Temenice. Vhodno brezno je obzidano in prekrito z
resetko. Brezno je globoko 6 metrov, 25 metrov dolg vodoraven rov pa je usmerjen proti
vhodu. Ker je vhod v brezno nekoliko odmaknjen od glavnega toka, je podzemski prostor nekoliko manj obremenjen z naplavljenimi odpadki.

Velban kevder (Mackova jama)
Vhod se odpira v manjsem ponoru med podornimi skalami v fosilni strugi. Za prostornim
vhodnim delom se jama razveji v labirint ozkih, erozijsko obdelanih rovov v skupni dolzini
88 metrov. Najnizjo tocko doseze zahodni rov, ki je pri 17 metrih s sifonom v stiku s podzem-sko
vodo.

Poziralnik Temenice na Pozganju
Manjsa jama v fosilni strugi Temenice z dolzino 9 metrov in globino 7 metrov je nastala ob
lokalni razpoki.

Pozganjska jama
Jama se odpira v fosilni strugi. Ozko vertikalno brezno vodi v vodoravne erozijsko oblikovane
rove, ki so v preteklosti prevajali podzemsko vodo. Dolzina jame je 21,5 metra in globina 7
metrov.

Risanica
Risanica je nekdanji koncni poiiralnik Temenice, ki se odpira kot siroko udorno brezno z
naravnim mostom. Vhodno brezno se na globini 10 metrov v JV smeri nadaljuje v cca 30
dolgo podzemsko dvorano z dvema sifonoma in stranskimi rovi. Jama, ki je dolga 72 metrov in
seze v globino 13 metrov, je obcasno poplavljena, po tleh prevladuje odlozena ilovica,
zasiganost pa je skromna.
Raziskave sifonov so pokazale zanimiva podvodna nadaljevanja, saj je odtocni sifon pod
vhodnim breznom globok kar 17 metrov, pritocni na koncu jame pa 10 metrov, vendar nista
do konca raziskana.

Gradisce, prazgodovinsko gradisce

Na skrajnem severnem obronku Mirnopeske doline se dviga kopast hrib iz apnenca s cerkvijo
sv. Ane na vrhu. Strma severna in juzna pobocja ovirajo vzpon na vrh. Nekoliko ugodnejsi,
ceprav se vedno dokaj strm, je dostop z zahodne ali vzhodne smeri. Na prevalu med Trebnjem in
Mirno Pecjo, kjer se z vrha ponuja razgled vse do Gorjancev in Kocevskega roga, je stale
prazgodovinsko gradisce, na vzhodnih pobocjih pa gomilno in piano grobisce. Sv. Ana nad
Vrhpecjo ima med dolenjskimi gradisci najboljso stratesEko lego, zato je bila zanimiva za naselitev ze v bakreni dobi in nato skozi pozno bronasto dobo tudi v starejsi in mlajsi zelezni
dobi ter pozni antiki. Clovekovo dejavnost skozi ta dolga obdobja je zaslediti bolj v najdbah
kot v plasteh, saj so vse razen ene bivalne povrsine nastale z naravnimi procesi.Gradisce je
zapiralo prehod med novomesko kotlino in temeniskim podoljem in je v vidni povezavi z
gradiscem na Brezju pri Trebelnem. Pecnik poroca o bogatih slucajnih najdbah, sam pa je
nekaj predmetov poslal na Dunaj. Izjemnejsi kos kasnejsih izkopavanj predstavlja bronast
pasni jezicek iz poznolatenskega obdobja (1. stol. pr, n. SL),

P.c. sv. Ana na Vrhu sv. Ane
Na Vrhu sv. Ane stoji p.c. sv. Ane. To je v jedru gotska stavba z ohranjenim silastolocnim
portalom pod kasneje prislonjenim zvonikom. Tristrano zakljucen prezbiterij je prislonjen k
starejsi ladji. NotranjScina je barokizirana. Glavni oltar je iz zacetka 18. stoletja. Na severni
steni ladje so tudi fragmenti stenskih slik, verjetno iz 17. stoletja. Vidni sta dve klececi figuri
(sv. Francisek Asiski in sv. Izidor, po drugih virih pa sv. Anton).

Kapela v ambientu p.c. sv. Ane
Kapela stoji na pobocju pod podruznicno cerkvijo sv. Ane. Na kvadratnem tlorisu pozidana
kapela se na sprednji stranici odpira v polkrozno niso. V njej so izredno kvalitetne plastike,
kipi Matere bozje, svetnika s krono, sv, Ane in putti, ki so prinesene iz nekdanjih oltarjev
podruznicne cerkve.

Z Vrha sv, Ane se spustimo po 2 km dolgi pespoti od Zijala do Sv. Ane do regionalne ceste
Trebnje - Novo mesto, jo preckamo in pri domaciji cebelarja Kastelica nadaljujemo ob robu
gozdaproti Zijalu. Pohodnik najde tu neokrnjeno naravo s stevilnimi izviri, v casu velikih
padavinpa lahko obcuduje bruhanje najvisjega izvira pod skalno pecino. Dolinaje posebno lepa zgodaj spomladi, pa tudi poleti, ko s svojim hladom preganja poletno vrocino.
Zijalo
Po poniranju reke Temenice pri Dolenjih Ponikvah prite6e po 4 do 5 kilometrih podzemskega
toka in le dveh kilometrih zracne cite od Ponikev ponovno na dan na juznem podnozju Sv.
Ane v visokem spodmolu Zijalo pri Vrhpeci. Tu je izredno slikovit izvir v vznožju 30 metrov
visoke skalne stene, kjer je bil s potapljanjem raziskan tudi 63 metrov dolg podvodni rov. V
steni nad izvirom sta manjsi kraski jami, Ajdovska jama in Fantovska luknja, poznani tudi v
ljudskem izročilu. Kompleksno geomorfološko območje zajema začetni del zatrepne doline s
spodmolom, previsnimi stenami, kraškimi izviri in reko Temenico do prvega mlina.

Zijalo je le obcasen izvir. Globok je kakih 10 metrov, potopljeni ter na kraju zasuti rov pa
poteka proti zahodu. Le nekaj deset metrov nizje po suhem potoku je na desni strani struge
izdaten stalen izvir. Tu so se drugi izviri. Pod zgornjim mlinom je v pobocju (suh) bruhalnik in
ob njem obzidan stalen Miklicev izvir. Vec izvirov pa je tudi na levem pobocju pod Zija-lom.
Ob jezu, ki zadrzuje vodo za mlin, je pod Pojami troje stalnih izvirov. Pri spodnjem mo-stu je
Gradiski izvir. V dolini, ki sega pod Jelse, je Zagarjev studenec in pod Jelsami zajeti Jelski
studenec, ki oskrbuje z vodo Jelse in Vrhpec. Do Biske vasi je ob reki se nekaj manjsih izvirov.
Temenica tece dalje po mirnopeskem podolju in pod Gorisko vasjo znova ponikne v dveh
obzidanih poziralnikih.
Po obrezju Temenice nas pot pripelje najprej v Mirno Pec, ki je nekje na sredini nase poti,
zato lahko tupot zacnemo ali koncamo, v kolikor sepoti lotimo etapno, v smeri proti Novemu
mestu in Trebnjemu.
Temenica se vijuga po sirokem kraskem podolju, obrobne vinske gorice Golobinjega pa ustvarjajopravo dolenjsko vzdusje.
V Mirni Peci je posta, trgovina in gostilne, kjer se popotnik lahko preskrbi s potrebnim, pa
tudi avtobusno postajalisce in nekoliko vise zelezniska postaja.
Skozi Mirno Pec poteka Trdinovapot, na Golobinjeku pa se srecamo tudi z Dolnje dolenjsko
vinsko turisticno cesto.
Mirna Pec

Oskrbovalno in zaposlitveno sredisce jugovzhodnega dela Dolenjskega podolja Mirna Pec
lezi v kraski Mrnopeski dolini, na desnem bregu ponikalnice Temenice. Starejsi del v jedru
grucastega naselja stoji sredi ravnega rodovitnega sveta v dnu doline, novejsi, imenovan
Gornja Mirna Pec, pa se razvija ob zelezniski progi Ljubljana-Novo mesto, speljani vzhodno
nad dolino, K naselju sodijo tudi nekdaj samostojni naselji Cesence in Ivanja vas ter del zaselka Rogovile. Vecina krajanov se vozi na delo v Novo mesto. Dokler ni leta 1894 stekla
mimo zeleznica, so Ijudje ziveli od prometa med Ljubljano, Suho krajino in Karlovcem. Tod je
potekala ena od ustaljenih smeri turskih vpadov, Srednjeveska zupnijska cerkev sv. Kanci-jana
in tovarisev je bila povsem prezidana v letih 1914 in 1915, posvecena pa 1917. leta. Mirna Pec
se prvic omenja leta 1228 z imenom Medena Pec. Se starejsa pa je zupnija v Mirni Peci s
patrocinijem sv. Kancijana na ozemlju veleposesti, ki so jo dobili iz zapuscine Savinj-skih
krajisiiikov Visnjegorci. Tudi ta zupnija ima podobno kot sosednji dobrniska in trebanj-ska
znamenja prazupnije. Njen patrocinij utegne glede na starost cerkve pomeniti, da gre za
patriarhatsko ustanovo sredi 11. stoletja. Okoli leta 1135 naj bi jo po nekem nezanesljivem
viru patriarh Pelegrin, ustanovitelj stiskega samostana, podelil benediktinskemu samostanu v
Rozacu v Furlaniji. Kasneje je bila habsburska, morda od srede 14. stoletja kot dobrniska ali
od srede 15. stoletja kot trebanjska zupnija, dokler je nista cesar Friderik III. in kralj Maksimilijan leta 1493 utelesila novomeškemu kapitlju kot njegova ustanovno posest.
Gostinska ponudba v Mirni Peci

gostilne

+ Gostilna Novljan, Trg 50, Mima Pec, Trebnje, tel: 30 78 027; odprto vsak dan od 7. do
23. ure; 150 sedezev 4 Gostilna Ogulin Jozica s.p., Postaja 33, Mirna Fed, tel.: 30 78 390;
odprto vsak dan od 7.
do 22. ure, cetrtek zaprto; 60+20 sedezev + Gostilna Spolar, Marof 7, Mirna Pec, tel.: 30
78 966, faks: 30 78 967, e-posta:
mspolar@siol.net; odprto vsak dan od 10. do 22. ure, torek zaprto; 60 + 40 sedezev v notranjih prostorih + 40 na vrtu
bifeji in okrepcevalnice
+ Okrepcevalnica Na klancku, Rogovila 19, Mirna Pec, tel.: 3078254 in 3078244, e-posta:
klancek.gkt.@siol.net; odprto od 7. do 22. ure, nedelja in prazniki zaprto; 30 + 50 sedezev
v lokalu in 16 na vrtu + Bistro Cesar, Trg 30, Mirna Pec, tel.: 30 78 777, e-posta:
info@orhideja-cesar.si,
www.orhideja-cesar.si; odprto med tednom od 7. do 18. ure in v soboto od 7. do 12. ure,
nedelja in prazniki zaprto; 30 sedezev
Turisticne informacije
4 Turisticno drustvo Mirna Pec, Trg 2, Mirna Pec, kontakt: Joze Barbo, gsm: 041 754 024 4
Obcina Mirna Pec, Trg 2, Mirna Pec, kontakt: Natasa Rupnik, tel.: 30 78 706, faks.: 30 78 707,
e-posta: obcina.mirnapec@siol.net

Tik pod domadijo Smalc nadaljujemo pot v smeri toka Temenice, ki leno vijugaproti dolnjemu delu Mirnopeske doline. PodSmalcevim kozolcem krenemo proti gozdu, pred seboj imamo
panorama doline z Mirno Pecjo v ozadju. Na robu gozda izberemo kolovoz, ki vodi levo navzdol za domacijo Zupan. Pot nas pripelje do ceste Mirna Pec - Golobinjek - Grc vrh. SpremIjamo jo do prvega ovinka, kjer jo zapustimo in se spustimo desno po kolovozu navzdol Nadaljujemo po cesti mimo domadij Mikec, Bobnar in Zagar. Pridemo do edinega se delujocega
Povsetovega valjcnega mlina v dolini. Povzpnemo se do podruznicne cerkve sv. Petra in nato
spustimo do domacije Povsetovih. Cez njihovo dvoriSce vodi pot cez travnike do Goriskega
mostu, kjer se Temenica delno poslovi v dobro vidnem in slisnem poziralniku. Zadaj nas
spremlja cerkvica Sv. Ane na Gradiscu, prednami pa nadaljevanje teka Temenice po dolini in
na obrobju Gorenjega in Dolenjega Vrhovega.
Mali Vrh pri Mirni Peci - kulturna krajina
V juznem delu Mirnopeske doline med naselji Malenska vas, Dolenji Podborst, Goriska vas,
Vrhovo pri Mirni Peči in Jablan lezi tradicionalna kmetijska krajina na obrecni ravnici, terasastem pobocju in valovitem platoju v okolici vasi Mali Vrh, ki s svojo slemensko lego in
izpostavljeno lego slikovite cerkve sv. Mateja, omenjeno 1575. leta, obvladuje sirse obmocje.
Grucasto naselje Mali Vrh stoji na terasi visoko nad dolino ponikalnice Temenice. Ta pogosto
poplavlja, zato so v dolini travniki.

Goriska vas in Vrhovo pri Mirni Peci

Goriska vas je grucasto naselje na skrajnem jugovzhodu Dolenjskega podolja, v juznem delu
kraske Mirnopeske doline in lezi na terasi ob ponoru ponikalnice Temenice. Ta pogosto poplavja, zato so ob njej travniki. Nad vasjo se dviga vrtacasto, z gozdom poraslo polozno pobocje Grmade. Sosednje naselje sestavljata grucasta zaselka Gorenje in Dolenje Vrhovo. Tudi ta
lezita na terasah nad reko Temenico, ki pod vasjo ponikne v stevilne poziralnike. V blizini so v
casu fuzinarstva kopali zelezovo rudo in jo vozili v talilnico na Dvor. V zgornjem delu
Mirnopeske doline je Temenica precej globoko vrezana, pod Mirno Pecjo pa se zacenja izjemno
vijugav tok po sirokem dnu, prekritem z najmlajsimi halocenskimi napla-vinami. Nad desnim
bregom Temenice je v ozkem pasu do konca doline na povrsju apnenec, sicer pa poplavno dno
na obeh straneh spremljajo z rjavo ilovnato preperino in jerino pokrite terase in obli grici,
privlacni za poselitev in obdelavo. Temenica drugic ponikne pod Gorisko vasjo v dveh
obzidanih poziralnikih. Visoka voda odteka dalje v ozko podolje, v rupe. Juzno od ponora je
ohranjen 7 km dolg dol Precna, nekdanja povrsinska povezava s spodnjim tokom Temenice, ki
se danes zacne v zatrepni dolini Luknja na severnem robu straske udorine, konca pa 14 km
juzneje z izlivom v Krko.
Pot nas pelje po asfaltni cesti do prvega krizisca, kjer se lahko na levi strani tik pod cesto
poslovimo od Temenice, ki tu v stevilnih poziralnikih dokoncno ponikne. Povzpnemo se do
Gorenjega Vrhovega. Pri hisni stevilki 9 (Svetlini) zavijemo levo po kolovozu. Pot nas vodi
mimo zapuscene domacije in dalje po desnem pobocju doline Dno, kjer so lepo vidni se zadnji
slept rokavi Temenice. Nadaljujemo skozi gozddo ceste Precna - Suhor. Po njej krenemo de-*
sno navzdol, kjer kmalu najdemo oznaceno pespot Luknja.
Velika Strasca / Gr£ Vrh

Brezno v zaledju izvira Temenice nad Luknjo je zanimiv geomorfoloski objekt z eno najvec-jih
podzemskih dvoran v obcini Mirna Pec.
Velika Strasca je brezno udornega nastanka, ki se odpira v stropu podzemske dvorane. Vhod-no
brezno z odprtino 3 x 10 m se po 40 m stopnji zakljucuje v podzemski dvorani okrogle
oblike s premerom do 60 m. Posevno padajoce dno prekrivajo veliki podorni bloki in sigaste
kope. Mocno je zasigan tudi strop. Najnizja tocka brezna je na globini 64 m. Brezno je zaradi
zahtevnosti in oddaljenosti neogrozeno in v naravnem stanju.
Luknja

Luknja je velik naravni amfiteater, dober kilometer dolga zatrepna dolina udornega nastanka,
ki se zajeda v masiv Lukenjske gore med Strazo in Precno, kjer prihaja zadnjic na dan reka
Temenica oz. Precna> ki ponira v Mirnopeski dolini. Z vzhodne strani je odprta in s te strani
se tudi nadaljuje v sotesko Prečne. Vse jame, ki se odpirajo na obrobju udornice ali pa v njenem dnu, so bile morda del nekoč obsežnega etažnega jamskega kompleksa podzemeljske
Temenice. Domnevajo, da je slikoviti zatrep nastal tako, da se je zrušil strop in ustvaril danes
velikansko udornico. Ostanki jam pa so obviseli na obrobju udornice. To so Orlovska jama,
jama pod gradom Luknja, ki je na dnu udornice, tik pod skalo pa je ostanek najnizje danes

dostopne etaze. Obokani rov, ki je visok 5 m in ravno toliko sirok, je kmalu po vhodu zapolnjen s progasto ilovico, ki jo je neprestano akumulirala stojeca voda. To pomeni, da je bilo
nekoc dno udornice periodicno poplavljeno. Naplavine med sloji gline pa nain kazejo prehod
ledene v poledeno dobo.
Izvir je na koncu udornice pod visoko previsno steno, kjer je bil nad izvirom pozidan tudi
grad. Reka je zajezena, voda pa je speljana v bliznjo elektrarno in ribogojnico. Valvasor je ob
Precni pod gradom upodobil grajski mlin. V udornici je gozdni rezervat. V dolini je vec manj-sih
kraSkih objektov: udornica za gradom, naravno okno, estavela in nekaj kraskih jam. Pomembnejsa je Lukenjska jama, ki je izjemna paleontoloska in arheoloska tocka ter nahajalisce
endemne postranice Niphargus stenopus in bogate populacije cloveske ribice Proteus anguinus. Lukenjska jama je zatocisce vec vrst ogrozenih netopirjev. Lukenjsko jamo je ustvaril
vodni tok, ki je locen od podzemeljske Temenice in prihaja s Kacjih rid. Slikovit ambient degradira
ribogojnica, ki onemogoca dostop do izvira in gradu. Precna izvira v Luknji iz tolmuna v
zatrepu na nadmorski visini 173 metrov in odteka kaka dva kilometra dalje do sotocja s Krko na
nadmorski viSini 160 metrov.
Lukenjska jama, imenovana tudi Jama pod Lukenjskim gradom, je izoblikovana v debeloplastnih svetlosivih jurskih apnencih. Ima dva vhoda, ki sta drug od drugega oddaljena komaj
okoli 20 metrov. Prvi, vzhodni, je vodno aktiven, drugi, zahodni, se odpira okoli 5 metrov nad
dolino pod strmo skalno steno. Obrnjen je proti jugozahodu. Debeli sedimenti skoraj do stro-pa
zapolnjujejo vhodni jamski prostor (80 m2), od koder vodita dva ozja rova v notranjost
vecjega jamskega sistema. Jama je pomembno starokamenodobno najdisce z najdbami kosti
ledenodobnih zivalskih vrst in starokamenodobnega kamenega orodja pa tudi eneolitskih,
bronastodobnih, starozeleznodobnih, rimskih in srednjeveskih ostankov, predvsem keramike. Pod
skalnim previsom Lukenjske gore so vitezi Lueggerji morda ze v 13. stoletju sezidali grad
Luknjo, ki je prvic omenjen 1351. leta, se istega leta pa tudi kot razvalina. Morda je bil prvotni
obodni grad, stolp z obzidjem, pozidan ze veliko prej, saj so med ministeriali visnje-gorskih
grofov konec 12. stoletja omenjeni tudi vitezi Lukenjski. V drugi polovici 14. stoletja so
razdejani grad obnovili, po smrti viteza Erazma Predjamskega pa je Luknja postala dezelnoknezja posest. Kasneje so ga imeli v lasti Galenbergi, Galli, Egkhi ter grofje Barbo in Herbersteini. Galli so okoli leta 1585 obnovili razpadli vecnadstropni stolp s predgradjem, pozidali nova poslopja in vse skupaj obdali z obrambnimi stolpi in obzidjem, ki je oklepalo arkadirano dvorisce. Grad je varovala previsna stena, na dveh straneh naravna strmina, pred vhodom pa globok, v skalo vklesan obrambni jarek, prek katerega je vodil dvizni most. Zadnji
lastnik gradu je bil novomeski trgovec Franc Seidl. Vec metrov visoke grajske razvaline so se
dobro ohranjene, razvidni so prvotna stolpasta stavba pravokotnega tlorisa in obrambni stolpi,
zob casa pa se ni nacel kamnosesko obdelanih stavbnih clenov. V kilometer oddaljenem zaselku Marof se stoji mogocna grajska pristava iz 17. stoletja.
Okoli Luknje sta speljani dve pespoti. Izberemo eno od njih, ob desnem all levem bregu reke.
Spustimo se do ceste Prečna - Straža, jo preckamo in se podamo do Dolenjskega letalskega
centra. Od letaliških poslopij se usmerimo proti Prečni, ki jo vidimo pred seboj.

Precna
Precna je razpotegnjeno, vecinoma urbanizirano naselje v severozahodnem delu Novomeske
pokrajine, ki lezi ob severnem robu ZaloSke kotlinice in juznem vznozju gozdnate vzpetine
Kacje ride. Sredi travnate ravnice v dnu kotline je sportno letalisce s solo za sportne letalce.
Zahodno od vasi so odkrili rimske grobove, znane so tudi najdbe iz prazgodovinskega casa. V
vasi stoji neogotska zupnijska cerkev sv. Antona Padovanskega iz prvega desetletja dvajsetegastoletja.
Turisticna in gostinska ponudba Precne z okolico
+ Dolenjski letalski center - letalisce in letalska sola, Precna 46, Novo mesto, tel.: 33 22
222 4 Gostišče na letaliscu
- AS inzeniring Novo mesto d.o.o., Precna 46, Novo mesto, tel.: 33
21099 in 33 23 068 4Okrepcevalnica V gozdu
- ATG Franc M eglic s.p., Precna NN, Novo
mesto, tel.: 33 48
054, gsm: 041 673 498
* Kurir bar,Kaferle Franc s.p., Precna 12 (gasilski dom), Novo mesto, tel.: 33 48 027 4
Sobe Rostan**,Suhor 6, Novo mesto, tel.: 33 48 025, kapaciteta tri lezisca

Pot nas iz Precne vodi do sotocja reke Precne, hot se imenuje tretji izvir Temenice, in Krke
med Zalogom in Cesco vasjo.
Cesca vas

Cesca vas je grucasto naselje, ki lezi na levem bregu reke Krke, na vzhodnem robu Zaloske
kotlinice, zahodno od Novega mesta in vzhodno od izliva ponikalnice Temenice. Temenica oz.
Precna je najvecji pritok Krke.
V

:

Turisticna ponudba v Cesci vasi

4 Konjeniski klub, Cesca vas 55, Novo mesto, tel.: 33 22 346 in 33 22 347
Zalog

Grucasto naselje Zalog lezi na levem bregu reke Krke, ob izlivu njenega levega pritoka, reke
Precne. Po naselju je ime dobila Zaloska kotlinica, zapolnjena z glinastimi nanosi Precne. Hi-se
stojijo okoli nizkega grica, vrh katerega je stal grad Zalog. Tu je tudi cerkev sv. Martina.
Grad Zalog so upravljali vitezi Zaloski, ministeriali vi§njegorskih grofov in koroskih vojvod
Spanheimov. Med drugo svetovno vojno so grad, stiritraktno enonadstropno poslopje z delno
arkadiranim notranjim dvoriscem in dvema stirikotnima vogalnima stolpoma, ki sta poudarjala sprednje procelje, pozgali partizani. Po vojni so odstranili razruseno kamenje in o njem ni
vec sledu. P.c. sv. Martina stoji na pokopaliscu, na rahli vzpetini, na vzhodnem robu naselja
Zalog. S svojo lego daje znacilno podobo naselju pa tudi pokrajini ob Krki. Podruznica 2upnije v Precni je bila v srednjem veku podruznica mirnopeske zupnije. Prvic se omenja leta
1428. Bila je ustanova zaloske grascine. Med oknoma juzne zunanjscine ladje je namescena
podoba sv. Kristofa, ki so jo na desni, kot je bilo obiCajno, spremljali trije prizori drug nad

drugim. Odkrit je le skrajni zgomji rob sv. Kristofa in desne slike, ki je slej ko prej prikazova-la
Kristusovo krizanje med Marijo in Janezom (od te so vidni le trije nimbi). Odkriti del Kristofove glave in Jezuscka, ki sedi na velikanovi levi rami in se drzi za njegove lase, kaze na
»furlansko« oziroma »gorisko« delo iz okoli leta 1400, a precejsnje kakovosti. Glavi sta lepo
oblikovani, posebno pozornost vzbujajo zive Kristofove oci. Pravokotni, prvotno ravnostropani srednjeveski ladji je bil v 17. stoletju dodan tristrano zakljucen banjasto obokan prezbiterij. Takrat je cerkev tudi dobila sedanjo barocno podobo. Glavni oltar iz leta 1640 je predstavnik zlatih oltarjev 17. stoletja, oba stranska oltarja pa sodita v skupino okvirnih oltarjev iz
zacetka 18. stoletja. Menza in ambon sta delo Staneta larma. Cerkev se s srednjevesko fresko in
kvalitetno barocno oltarno opremo uvrsca med pomembne spomenike sakralne umetnosti na
Dolenjskem.
Nadaljujemo pot ob Krki, po njegovem levem bregu, mimo vast Groblje in Cegelnica in naprej po Zupancicevem sprehajaliscu mimo Portovala do Loke. Tu nase potovanje koncamo.
Prednamije cas zapocitek, okrepcilopa tudi za ogled znamenitosti dolenjske prestolnice. Nekaj
deset metrov stranje zelezniska postaja Center, do avtobusne postaje pa bomo morali po brvi
cez reko Krko med trgovskim centrom in osrednjim novomeskim stadionom.
Novo mesto - prestolnica Dolenjske
Novo mesto je gospodarsko, zaposlitveno, upravno, oskrbovalno, izobrazevalno, zdravstveno,
kulturno in sportno sredisce Dolenjske. Lezi na strmo dvigajocem skalnatem polotoku na okIjuku reke Krke, v zahodnem delu ICrske kotline, imenovanem tudi Novomeska pokrajina,
med Gorjanci na jugu? Raduljskim hribovjem na severu in Kocevskim rogom na zahodu, na
vzhodu pa se nizji razgiban svet postopoma spusca v ravnico Krskega polja. Arheologi s pomocjo
materialnih ostankov odstirajo sliko o zivljenju prvih naseljencev, ki so se tu naselili ze v
kameni dobi. Prava zakladnica pa so arheoloske najdbe iz casa kulture zar-nih grobisc, iz
starejse in mlajse zelezne dobe in iz rimskega obdobja. Ugodne prometne poti, oblikovanost
povrsja, klima in nahajalisca zelezove rude so omogocili nastanek naselij na na-ravno dobro
varovanih gricih. Novo mesto se z odkritji zadnji let uwsca med najpomemb-nejsa evropska
kulturna sredisca v casu od 8. do 1. stol. pr. n. s.. Leta 33 pr. n. s. so Rimljani zavzeli obmocje
danasnje Dolenjske in ga kasneje vkljucili v province Zgorajo Panonijo. V blizini Novega
mesta je potekala pomembna rimska prometna pot iz Ljubljane proti Sisku. V srednjem veku so
plemiske rodbine in cerkvene ustanove pri prodiranju proti jugu Evrope za utrditev svojih
politicnih in gospodarskih tezenj na osvojenih ozemljih zacele ustanavljati trge in mesta kot
upravna in vojaska sredisca. Vojvoda Rudolf IV. Habsburski je tako 7. aprila 1365 ustanovil
mesto, ki ga je poimenoval po sebi - Rudolfswerd, a so ga ljudje ze od vsega zacetka imenovali
Novo mesto. Obrt in trgovina sta v prvih stoletjih obstoja mestu omogocili razcvet. Njegov
razvoj so prekinile naravne nesrece (pozari in kuzne bolezni) ter Turki, ki pa z obzidjem
utqenega mesta niso nikoli zavzeli.
V mestu delujejo za mesto in Dolenjsko pomembne cerkvene ustanove. Na begu pred Turki so
se tu leta 1472 naselili franciskani. V neposredni blizini Glavnega trga so sezidali cerkev in
samostanska poslopja. Cesar Friderik III. in papez Aleksander VI. sta leta 1493 pri cerkvi sv.
Miklavza ustanovila kolegiatni kapitelj. Kapiteljska cerkev stoji na najvisji tocki mestnega
polotoka in daje znacilno podobo novomeskim vedutam. V mestu je deloval med letoma 1672

in 1786 se kapucinski samostan, bozjo sluzbo pa so opravljali se v Martinovi, Katarinini, Jurijevi in Fiorijanovi cerkvi, na katere danes spominjajo le se imena trgov in ulic. Ponoven razcvet je
Novo mesto dozivelo v 18. in 19. stoletju, ko je postalo administrativno in politicno sredisce
Dolenjske. Z upravnimi uradi, sodisdem in stalno vojasko posadko se je za-celo obdobje
mescanstva in uradnistva.
V casu Ilirskih provinc so kratek cas Novo mesto upravljali Francozi, mesta pa so se dotaknila
tudi druga gospodarska, tehnicna in druzbena dogajanja v Evropi. V drugi polovici 19. stoletja je
prislo do narodnega prebujenja. Ustanavljala so se stevilna drustva, med njimi narodna citalnica, sokolsko in gasilsko drustvo ter glasbena matica, ki so podpirala idejo slovenstva.
Leta 1873 je bil polozen temeljni kamen in dve leti kasneje tudi dograjen prvi narodni dom na
Slovenskem. Zgrajeni so bili bolnisnica, Kandijski most in posamezne javne zgradbe zunaj
mestnega obzidja, ki so nakazale siritev mesta v 20. stoletju. Leta 1894 je do Novega mesta
stekla dolenjska zeleznica. Prva svetovna vojna je prekinila obetaven razvoj mesta. Po razpadu avstro-ogrske monarhije leta 1918 je mesto ostalo pomembno upravno sredisce z zametki prve, skromne industrije. Med 2. svetovno vojno je bilo v vec bombnih napadih precej
poruseno. V drugi polovici 20. stoletja je Novo mesto zelo spremenilo svojo podobo.
Dokoncno se je izvilo iz meja srednjeveskega obziuja, nastali so stevilni industrijski obrati,
mesto se je zacelo pospeseno urbanizirati.
Marof

Na razglednem gricu Marofu, ki lezi nasproti mestnega polotoka, je v 1. tisocletju pr. n. s.
stalo utrjeno prazgodovinsko naselje. V neposredni blizini naselja so tri grobisca iz tega casa: na
Kapiteljski njivi, Mestnih njivah in Beletovem vrtu. V starejsi zelezni dobi je bilo obmocje
sedanjega mesta sedez bogatih in vplivnih halstatskih knezov. Njihova naselbina je stala v
mocno utrjenem gradiscu na Marofu. Arheoloske najdbe s teh najdisc je mogoce videti na
stalni in obcasnih arheoloskih razstavah v Dolenjskem muzeju.
Kostanjev drevored, nasajen leta 1830 in 1891, sledi nekdanji glavni prometni vpadnici v
mesto in poteka ob samem robu prazgodovinske naselbine na Marofu. Danes je tu urejeno
mestno sprehajalisce, od koder se odpre lep razgled na mesto.
Novi trg

Kostanjev drevored se konca tik pred vhodom v srednjevesko Novo mesto. Tu so leta 1672
sezidali kapucinski samostan, ki je bil ukinjen leta 1786. Od zacetka 19. stoletja do leta 1924 je
bilo na tern mestu mestno pokopalisce. Pred nekaj leti so ves prostor temeljito preuredili. Ob
hotelu Krka in posti so zgradili trgovsko-poslovno sredisce z garazno hiso. Odtod tudi ime
novozgrajenemu trgu.
Na vratih - Knjiznica Mirana Jarca

Vhod v srednjevesko mesto so varovala mocno utrjena Ljubljanska ali Gorenja mestna vrata, ki
so bila del mestnega obzidja. Lega obzidja je nakazana v cestnem tlaku in na procelju stav-be
na desni strani ceste. Na levi strani stoji vec stavb, kjer domuje Knjiznica Mirana Jarca,
osrednja tovrstna ustanova na Dolenjskem. Knjiznica hrani bogato knjizno gradivo, med dru-

gim Dalmatinovo Biblijo in Valvazorjevo Slavo vojvodine Kranjske. Spominska avla z vklesanimi imeni umrlih NovomeScanov med drugo svetovno vojno se nahaja ob vhodu v najstarejsi del knjiznice. Tu sta tudi doprsna kipa Borisa Kidrica in Franca Rozmana Staneta. V
neposredni blizini stojita kip moza z dvignjenima rokama in napisom: Pojmo, bratje, pesem o
svobodi, v parku ob knjiznici pa kip talca. Vse stiri kipe je izdelal kipar Jakob Savinsek. V
blizini kipa talca stoji kip skladatelja Marjana Kozine, delo kiparja Zdenka Kalina. Informacije:
Knjiznica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 26, Novo mesto, tel.: 39 34 600, faks: 39 34 601,
elektronska posta: cobissiknm@nm.sik.si, www.nm.sik.si
Glavni trg
Glavni ali Veliki trg je osrednji prostor srednjeveskega Novega mesta. Hise bogatih trgovcev
dokazujejo, da je bilo rnesto gospodarsko mocno. Znadilnost trgovsko-obrtniskih his so bile
kamnite arkade, ki so sestavljale navzven pokrito lopo. V notranjost hodnika pomaknjene
stene pa so zapirale lokale. Posamezne hise imajo na dvorisce odprte arkadne hodnike (Glavni trg
1, 2, 8, 9). V mestni hisi so o delovanju mesta odlocali mestni veljaki. Prvi rotovz so zgra-dili
leta 1720, a so ga leta 1903 porusili in na istem mestu dve leti kasneje zgradili danasnjega v
neogotskem in neorenesancnem slogu. Na procelju je grb Novega mesta s podobo ustanovi-telja
Rudolfa IV. Habsburskega. Pred mestno hiso stojita doprsna kipa pesnika Dragotina Ke-tteja in
pisatelja Janeza Trdine. Oba je izdelal kipar Jakob Savinsek. Na gorajem delu Glavnega trga stoji
kamnit vodnjak, ki so ga postavili leta 1955. Na njem so vklesani verzi Kettejeve pesmi »Na
trgu«. Nacrti za ureditev Glavnega trga, vodnjaka in vhoda v mesto »na Vratih« so delo arhitekta
Marjana Musica.
Franciskanski samostan in gimnazija
Franciskani so se v Novem mestu naselili leta 1472, o cemer prica napis nad vhodnimi samostanskimi vrati. V naslednjih letih so zgradili cerkev sv. Lenarta in prvotno samostansko poslopje. Do danes sta bili obe zgradbi delezni vec dozidav in prezidav. Samostanska cerkev je
leta 1664 pogorela do tal. V 19. stoletju so prenovili zunanj§cino cerkve v neogotskem stilu in
poslikali prezbiterij, freske v ladji pa so iz leta 1902. Samostan hrani najstarejso knjiznico v
Novem mestu, tri renesancne nagrobnike in pet slik baro&iega slikarja Valentina Metzingerja:
Sv. Janez Nepomuk, Marija sedem zalosti, Sv. Marjeta Kortonska, Sv. Jozef in Sv. Francisek
Asiski. Zelo pomembno vlogo so imeli franciskani pri izobrazevanju mladih. Njim je bilo
zaupano vodenje in poucevanje na gimnaziji, ki jo jc ustanovila cesarica Marija Terezija leta
1746. O tern prica kronogram nad vhodom v bivso gimnazijsko stavbo, ki stoji poleg cerkve.
Leta 1912 so pod Marofom zgradili novo gimnazijo, kjer se nadaljuje vecstoletna tradicija
gimnazijskega izobrazevanj a mladih.
Reka Krka
Zivljenje mescanov je bilo v preteklih stoletjih tesno povezano z reko. Varovala jih je pred
vdori vojska, tu so imeli vodo za vsakdanje potrebe, poganjala je mestni mlin, mnozicno pa je
zazivela po 1. svetovni vojni, ko so si mescani na obrezju zgradili kopalisce, colnarne, perisca in
sprehajali§ca, kjer so prezivljali prosti cas zlasti v poletnih mesecih.

Danes pridemo najlazje do njenega obrezja iz spodnjega dela Glavnega trga. Pred Kandijskim
mostom zavijemo desno po strmi Pugljevi ulici in se spustimo do reke. Tu je bil do konca 19.
stoletja vhod v mesto skozi Dolenja all Karlovska vrata. S tega mesta se nam odpre pogled na
znacilni novomeski Breg, pot pa lahko nadaljujemo po urejenem sprehajaliscu ob reki do
sportnega sredisca na Loki, od koder je le dobrih sto metrov do Novega trga.
Novomeski Breg

Novo mesto lezi na skalnatem polotoku, ki je najbojj izrazit na obmocju Brega. Naravni
oblikovanosti terena je sledilo tudi mestno obzidje, ki je obdajalo mesto z vseh strani. Leta
1786 so obzidje vecinoma poru£ili, na nekaterih mestih pa so ga dozidali in preuredili v bivalisca. Na juzni strani mesta so na prostoru prvotnega mestnega obzidja in obzidne ulice
sezidali majhne bivalne hiske, ki dajejo posebno slikovitost novomeskim vedutam. Do Brega
nas pot pripelje iz spodnjega dela Glavnega trga mimo Jakcevega in narodnega doma all iz
Zupancicevega sprehajalisca po strmih stopnicah med dvema breskima hisama. Na Bregu je bil
rojen slikar Bozidar Jakac, ki je velik del slikarskega opusa posvetil rojstnemu mestu in
Dolenjski. Njegova dela si lahko ogledamo v Jakcevem domu, v nekdanji stavbi Jakcevega
oceta oz. nekdanjem Hotelu Jakac, kjer je slikar prebil svoja najlepsfa otroska leta. V njem je
shranjenih vec kot osemsto originalnih del iz vseh obdobij njegovega ustvarjanja. Informacije:
Jakcev dom, Sokolska ulica 1, Novo mesto, tel.: 37 31 131, faks: 37 31 112, elektronska
posta: dolenjski.muzej@guest.arnes.si, www.dolmuzej.com
Dolenjski muzej Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto je bil ustanovljeri 1950. leta in predstavlja preteklost Novega
mesta in Dolenjske z razstavi: arheolosko, etnolosko,. novejse zgodovine, dislocirano razstavo
Bozidarja Jakca ter spomeniskim obmocjem Kocevdd rog. Temeljna in najprepoznavnejsa je
stalna arheoloska razstava, ki zajema cas od mlajse kamene dobe do zadnjih anticnih stoletij in
predstavlja stevilne edinstvene |)redmete, kl zaradi dragocenosti, redkosti in zgodovinske
pomembnosti sodijo v sam evropski arheoloski vrh. Zivljenje in delo dolenjskega kmeckega
filoveka v 19. in prvi polovici 20. stoletja predstavlja etnoloska razstava s kmeckimi orodji in
praznicnimi obicaji. Posebno mesto na razstavi je namenjeno obrtem: loncarstvu, mlinarstvu ter
medicarstvu in svecarstvu. Razstava novejse zgodovine predstavlja cas od prvih organiziranih nastopov delavstva pred prvo svetovno vojno do osvoboditve Novega mesta 8. maja
1945. V galeriji muzeja kot osrednjem razstavnem prostoru pa se vrstijo obcasne velike muzej
ske razstave.
Informacije: Dolenjski muzej, Muzejska ulica 7, Novo mesto, tel.: 37 31 130, faks: 37 31 112,
elektronska posta: dolenjski muzej@guest.arnes.si, www.dolmuzej.com
Novomeški kolegiatni kapitelj

Med kulturnozgodovinskimi spomeniki je v Novem mestu najpomembnejsa mogocna poznogotska kapiteljska cerkev sv. Nikolaja. Stoji na najvisjem gricu na polotoku v Krkinem oklju-ku
in je vidna dalec naokrog. Prvotno cerkev so priceli graditi sredi 14. stoletja, kjer je ze sta-la
utrjena pristava stiskega samostana Gradec. Okoli nje se je oblikovala naselbina obrtnikov

in trgovcev s svobodnim trzisCem. Iz prostranosti te cerkve in iz obstoja manjse cerkve sv.
Antona v gozdu, ki je verjetno tudi ze stala leta 1365 malo nizje, na poti k trgu, na danasnjem
Florijanskem trgu, bi lahko domnevali, da je slo za vecjo naselbino, ki je v ugodnih geopoliticnih razmerah skoro dobila mestne pravice. Kmalu po ustanovitvi mesta leta 1365 se je
morala pojaviti potreba po vecji in trajnejsi cerkvi. Gotski prezbiterij in romanska ladja sta
zgovoraa pricevalca usode mesta, blescecega vzpona in stagnacije zaradi turskih vpadov in
gospodarskih kriz, ki so preprecile dokoncanje nacrtovane gotske katedrale. Cerkev sv. Niko-laja
je znamenita po kripti, lomljeni osi cerkvene ladje, predvsem pa sliki zupnijskega zavet-nika v
glavnem oltarju, delu beneskega renesancnega slikarja Jacopa Robusta Tinttoretta. Ob cerkvi je
bila leta 1493 ustanovljena cerkvena ustanova kolegiatni kapitelj s prostom in dva-najstimi
kanoniki. Za potrebe te ustanove so v 17. stoletju zgradili prostijsko stavbo, kjer danes
hranijo bogato knjiznico iz konca 15. stoletja in arhiv, galerijo 24 portretov novomeskih prostov
in ostale dragotine, vezane na delovanje te ustanove, kot so liturgicno posodje, obla-cila, freske
in oltar s podobo Brnske Matere Bozje. Kapitelj hrani tudi slike Zadnja vecerja, Roznovenska
Marija, Umirajoci sv. Francisek Ksaver in Sv. Francisek Paolski, vse stiri delo enega nasih
najuglednejsih baro&iih slikarjev Valentina Metzingerja.
Ob spodnjem robu kapiteljskega vrta so ohranjeni se zadnji ostanki mestnega obzidja, imenovanega »Na SancaM.
Gostinska ponudba Novega mesta
gostilne, gostisca in restavracije

^ Gostilna Bucar, Smihel 14, Novo mesto, tel: 33 75 325, gsm: 031 647 084 4
Gostilna Cefidelj, Brsljin 41, Novo mesto, tel.: 33 80 540
* Gostišče Dezmar, Ljubljanska cesta 65, Novo mesto, tel.: 33 79 300
+ Gostilna Rozalija Drenik, Podbevskova ulica 8, Novo mesto, tel.: 33 23 294
* Gostilna Fabio, Lobetova ulica 2, Novo mesto, tel: 33 42 614 4
Gostilna Jakse, Drska 44, Novo mesto, tel.: 33 77 310
4 Gostilna Na Hribu, Skrjanče pri Novem mestu 3, Novo mesto, tel.: 33 47 091, faks: 33 47
091, gsm: 041 624050
* Gostilna Pri Belokranjcu, Kandijska cesta 63, Novo mesto, tel.: 30 28 444, gsm: 041 921 694,
e-posta: gostilna.pri.belokranjcu@insert.si
* Gostilna Pri Malnarju, Bršljin 26, Novo mesto, tel.: 33 21 788, gsm: 031 647 084
4 Gostišče Cikava, Podbevškova 2, Novo mesto, tel.: 33 80 095, gsm: 041 676 146
4 Gostišče Na vasi, Dol. Kamence 35, Novo mesto, tel: 33 79 470
4 Gostišče s prenočišči Kos, Smarjeska cesta 26, Novo mesto, tel.: 33 70 540, faks: 33 25
771, e-posta: gostisce-kos@siol.net + Hotel Krka, Novi trg 1, Novo mesto, tel.: 39 42
100, faks: 33 13 000, e-posta:
hotel.krka@krka.si, www.krka.si
+ Okrepčevalnica Dva M, Seidlova cesta 42, Novo mesto, tel.: 33 24 656 4
Okrepčevalnica Mojca, Ljubljanska cesta 27, Novo mesto, tel.: 33 23 630
* Restavracija Breg, Cvelbarjeva 9, Novo mesto, tel.: 33 21 269, faks: 30 22 939 4
Restavracija Na trgu, Glavni trg 30, Novo mesto, tel.: 33 21 527

restavracije s hitro prehrano
4 Caffe de Paris,Rozmanova 25, Novo mesto
4 Hitra hrana Martina Krpana,
Segova 112, novo mesto, tel.: 33 75 000
4 Me Donald's restavracija,
Kocevarjeva ulica 1, Novo mesto, tel.: 33 77 020, faks: 33 77
021 + Okrepcevalnica Renata,Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, tel.: 33 82 015, gsm: 040 20
3311 4 Tomato, Novi trg 4, Novo mesto, tel.: 33 25
525
* Tvojih 5 minut, Novi trg 5, Novo mesto, tel.: 33 28 188
kitajske restavracije
4 Kitajska restavracija Guang Dong, Ljubljanska cesta 51, Novo mesto, tel.: 33 24 623 +
Kitajska restavracija Nan King, Mackovec 6, Novo mesto, tel.: 33 70 630 + Kitajska restavracija
Tsing Tao, Dilanceva ulica 7, Novo mesto, tel.: 33 24 388
pizzerije
* Pizzeria Chianti, Novi trg 3, Novo mesto, tel.: 33 22 223
4 Pizzeria Eldorado, Irca vas 14, Novo mesto, tel.: 33 78 010
4 Pizzerija Kr neki, Ljubljanska cesta 22, Novo mesto, tel,: 49 75 079
4 Pizzerija Novak, Kostialovaulica 1, Novo mesto, tel.: 33 70 460, tel.: 33 70 461
* Pizzerija Rondo, Povhovaulica 12, Novo mesto, tel.: 33 25 669
* Pizzerija & spaghettarija Don Bobi, Kandijska cesta 14, Novo mesto, tel.: 33 82 400
* Pizzerija Stangelj, Ulica Ivana Roba 56, Novo mesto, tel.: 33 70 781
4 Pizzerija Totalka, Kandijska cesta 60, Novo mesto, tel.: 33 75 375
4 Picerija Tratnik, Glavni trg 11, Novo mesto, Novo mesto, tel.: 49 75 079
slascicarne
4 Slascicarna Cukrcek, Drska 44, Novo mesto, tel.: 33 77 311
4 Slascicarna Na Glavnem trgu, Glavni trg 30, Novo mesto, tel.: 33 21 527
4 Slaščičarstvo §efi Salija, Brsljin 33, Novo mesto, tel.: 30 21 540
* Slascicarna Triglav, Rozmanova ulica 4, Novo mesto, tel.: 33 23 974
Prenocisca v Novem mestu hoteli
4 Hotel Krka ****, Novi trg 1, Novo mesto, tel.: 39 42 100, faks: 33 13 000, e-posta: hotel.
krka@krka.si, www.krka.si, kapaciteta: 74 lezisc

apart maji in sobe
4 Apart maji in sobe Ravbar **/***/****? Smrecnikova ulica 15 in 17, Novo mesto, tel.: 37
30 680, faks: 37 30 681, www.ravbar.net, kapaciteta: 30 lezisc
* Gostilna Pri Belokranjcu, Kandijska cesta 63, Novo mesto, tel.: 30 28 444, gsm: 041 921 694,
e-posta: gostilna.pri.belokranjcu@insert.si, www.pribelokranjcu-vp.si, kapaciteta: 28 lezigc
* Gostisce Dezmar *, Ljubljanska cesta 65, Novo mesto, tel.: 33 79 300, kapaciteta: 8 lezisc 4
Gostisce s prenocisci Kos ****, Smarjeska cesta 26, Novo mesto, tel.: 33 70 540, faks: 33 25
771, e-posta: gostisce-kos@siol.net, kapaciteta: 4 lezisca
* Prenocisca Cikava **, Podbevskova 2, Novo mesto, tel.: 33 75 320, faks: 33 75 321, gsm:
031 620 079, e-posta: slavko.kos@siol.net, kapaciteta: 18 lezi§c 4 Sobe Vidic ***,
Ljubljanska cesta 51, tel.: 39 30 356, faks: 33 21 172, gsm: 041 854 121,
kapaciteta: 17 lezisc
Turisticne informacije
> Turisticno informacijski center Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto, tel.: 39 39 263,
faks: 33 22 512, e-posta: tic@novomesto.si, www.novomesto.si 4 Turisticno drustvo Novo
mesto, Novi trg 6, p.p. 58, Novo mesto, tel.: 39 39 263, e-posta:
td. novomesto@novomesto. si
* Turisticna zveza Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 6, Novo mesto, tel.: 33 22 512, faks:
3322512 4 Info tocka - Drustvo novomeskih studentov, Preseraov trg 6, Novo mesto,
tel.: 33 74
374, faks: 33 74 601, e-posta: info@novomesto.info, www.novomesto.info
Turisticna ponudba osrednje Dolenjske
Za turista je okolica doline Temenice in tudi dolina sama svojevrstna zanimivost, se posebej, ce
potovanje zdruzis z ogledom znanih dolin gradov, doline Mirne in Krke, in s koriscenjem ostale
turisticne ponudbe Dolenjskega podolja, Posavskega hribovja, Raduljskega hribovja, Krskega
gricevja, Novomeske pokrajine in Suhe krajine, tistega sveta torej, ki ga je imel Pre-zihov
Voranc v mislih, ko je govoril o »dezeli mehke romantike«.
Kolesarske poti
programi
* Kolesarske poti / Dolenjske Toplice
* Kolesarske poti / Hoteli Otocec

Smarje§ke Toplice (8 km), Otocec- Ratez - Struga (7 km)
* S kolesom ob Temenici in Mirni
Trebnje - Dobrnic - Mirna Pec - Vrhtrebnje - Trebnje (39,5 km), Trebnje - Mirna - Mokronog - Sentrupert - Mirna - Trebnje (37 km), Trebnje - Catez - Mirna - Trebnje (30 km),

Trebnje - Poljane - Trebelno - Debenec - Trebnje (47,2 km), Kolesarska pot okoli obcine
Trebnje (120,2 km)
• Kolesarjenje - izposoja koles

informacije
• TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje, tel: 30 44 717, e-posta: tictrebnje@volja.net, internet: www.trebnje.si
• Turisticno informacijski center Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto, tel.: 39 39 263, faks: 33 22 512, e-posta:
tic@novomesto.si, www.novomesto.si
• Zdravilisce Dolenjske Toplice, Zdraviliski trg 7, Dolenjske Toplice, tel.: 39 19 400, faks: 30 65 662, e-posta: booking.
dolenjske@krka-zdravilisca. si, www.krka-zdravilisca.si
• Hotel! Otocec, Grajska cesta 2, Otocec, tel.: 30 75 700, faks: 30 75 420, e-posta: booking. otocec@krka-zdravilisca.si,
www.krka-zdravilisca. si

Vinske ceste Slovenije
program!
•
•
•

Podgorjanska vinska turisticna cesta - VTC 6
Dolnje dolenjska vinska turisticna cesta- VTC 7
Gornje dolenjska vinska turisticna cesta - VTC 8

informacije
• TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje, tel.: 30 44 717, e-posta: tictrebnje@volja.net, internet: www.trebnje.si
• Turisticno drustvo Mirna Pec, Trg 2, Mirna Pec, kontakt: Joie Barbo, gsm: 041 754 024
• Obcina Mirna Pec, Trg 2, Mirna Pec, kontakt: Natasa Rupnik, tel.: 30 78 706, faks.: 30
78 707, e-posta: obcina.mirnapec@siol.net
>'*
• Turisticno informacijski center Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto, tel.: 39 39 263, faks: 33 22 512, e-posta:
tic@novomesto.si, www.novomesto.si
• Turisticno informacijski center Dolenjske Toplice, Zdraviliski trg 8, Dolenjske Toplice, tel.: 38 45 188, e-posta:
tic.dtoplice@volja.net
• Turisticna agencija Noe, Glavni trg 14, Novo mesto, tel.: 33 72 740, e-posta: noe.meta@ siol.net, www. noe-sp.si
• Turisticna agencija Robinson, Glavni trg 1, Novo mesto, tel.: 33 82 800, e-posta: robin-son@siol.net, www.robinsonsp.si
• Turisticno informacijska pisarna, Presernova ulica 1, Sevnica, tel.: 81 65 462, faks: 81 65 463, e-posta: tip@obcinasevnica.si, www.tip.obcina-sevnica.si

Arheoloska
program!

dediscina

Dolenjske

Halstat Dolenjske
• Magdalenska gora - Sticna - Medvedjek - Vrhtrebnje -Trbinc - Mokronog - Vinji Vrh -Mihovo - Brusnice - Novo mesto
• Magdalenska gora - Sticna - Valicna vas - Dobrava - Dobrnic - Vrhtrebnje - Trbinc -Mokronog - Brezje - Novo mesto
• Mokronog - Trbinc - Vrhtrebnje - Dobrnic - Dobrava - Vinkov Vrh - Dolenjske Toplice - Novo mesto
• Mokronog - Vinji vrh - Mihovo - Brusnice -^ Dolenjske Toplice - Novo mesto Kelti na Dolenjskem
•
•
•
•

Sticna - Vrhtrebnje - Trbinc - Mokronog - Bela Cerkev - Mihovo - Novo mesto
Sticna - Valicna vas - Dobrnic - Vrhtrebnje - Trbinc - Mokronog - Brezje - Novo mesto
Mokronog - Bela Cerkev - Mihovo - Verdun - Dolenjske Toplice - Novo mesto
Mokronog - Trbinc - Vrhtrebnje - Dobrnic - Dolenjske Toplice - Novo mesto

informacije
• TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje, tel: 30 44 717, e-posta: tictrebnje@volja.net, internet: www.trebnje.si
• Turisticno informacijski center Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto, tel.: 39 39 263, faks: 33 22 512, e-posta:
tic@novomesto.si, www.novomesto.si

Po sledeh znamenitih Slovencev - Baraga, Valvazor, Vega
program!
• Geografsko geodetska ucna pot

Sticna cistercijanski samostan in Slovenski verski muzej - Mala vas Baragova rojstna hisa s
spominskima sobama - Vrhtrebnje obelezje 15. poldnevnika - grad Bogensperk dvajset let
domovanje Janeza Vajkarda Valvasorja - Vace prazgodovinsko sredisce z vasko situlo
-Geoss geografsko sredisce Slovenije - Drtija ostanki gradu Belnek in grajski park - Friderik
Baraga je tu prezivel del svoje mladosti - Moravce zivljenjska postaja Jurija Vege in
Friderika Baraga
• Friderik Baraga in Janez Vajkard Valvazor

Bogensperk Valvazorjeva rezidenca 1672-1692 - Sticna cistercijanski samostan in Slovenski
verski muzej z Baragiano - Mala vas Baragova domacija - Trebnje grad, z.c. Marijinega vnebovzetja, Galerija likovnih samorastmkov - Mirna grad
• Po sledeh znamenitih Slovencev

1. dan: Ljubljana - Golo - Sticna - Trebnje - Mala vas - Dobrnic - Trebnje - Mima - Sevnica - Krsko - Metlika - Ljubljana
2. dan: Ljubljana - Kranj - Moravce - Drtija - Medija - Bogesperk - Zagorica - Ljubljana
informacije

• TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje, tel.: 30 44 717, e-posta: tictrebnje@volja.net, internet: www.trebnje.si

Po poteh dediscine Dolenjskein Bele krajine
28 naravnih in kulturnih znamenitosti Dolenjske in Bele krajine vabijo na prijetna potovanja in
izlete, polne zanimivosti in drugacnosti:
Zaplaz nad Catezem, Vesela Gora pri Sentrupertu, Sentrupert, Stiski samostan, Galerijalikov-nih
samorastnikov v Trebnjem, Izvir reke Krke, Mlini v Zuzemberku, Grad Zuzemberk, Mir-na Pec,
Soteska, Staro mestno jedro Novega mesta, Dolenjski muzej, Grad Otocec, Cerkev na Stopnem
pri Skocjanu, Kostanjevica na Krki, Kostanjevica na Krki - Samostanska umetnost-na galerija,
Kostanjeviska jama, Samostan Pleterje, Baza 20, Mirna gora, Izvir Krupe pri Se-micu, Metlika,
Mitrov tempelj, Stari trg ob Kolpi, Krajinski park Lahinja, Rosalnice, Crnomelj.
program!
• Po zgodbe kocevskih gozdov in bregov reke Kolpe

Kocevski rog - Mirna gora - Rozanec - Crnomelj - Stari trg ob Kolpi (1 dan)
• Po pehar belokranjskih dobrot

Metlika - Rosalnice - Krupa - Krajinski park Lahinja - Zunici (1 dan)
• Po mir dolenjskih cerkva in samostanov

Zaplaz - Trebnje Vesela Gora - Sentrupert - Stopno - Pleterje (1 dan)
• Po mir belih menihov

Sticna - Kostanjevica - Pleterje (1 dan)
• Po dolini reke Krke

Muljava - Krka - Zuzemberk - Soteska - Novo mesto - Otocec - Mirna Pec (1 dan)
• Po lepote recnih izvirov

Krka - Mirna Pec - Kostanjevica na Krki - Novo mesto - Krupa - Rozanec - Crnomelj Krajinski park Lahinja (2 dni)
• Po krajih drugacnega veselja

Sticna - Zuzemberk - Soteska - Mirna gora - Dolenjske Toplice - Pleterje - Kostanjevica na
Krki (2 dni)
• Po pesmi vinskih krajev

Krupa - Mirna gora - Rozanec - Stari trg ob Kolpi - Vinica - Zunici - Metlika (2 dni)
• Po cvickovi dezeli

Mirna Pec - Novo mesto - Otocec - Pleterje - Kostanjevica na Krki - Stopno - Sentrupert Vesela Gora - Trebnje (2 dni)
• Po najlepse spomine dveh pokrajin

Sticna - Trebnje - Zaplaz - Vesela Gora - Sentrupert - Smarjeske Toplice - Otocec - Novo
mesto - Kocevski rog - Crnomelj - Krajinski park Lahinja - Zunici - Rosalnice (3 dni)
• Po sledeh grajskih dozivetij

Trebnje - Zuzemberk - Soteska - Otocec - Stopno - Metlika - Rosalnice - Stari trg ob Kolpi
• Kocevje - Ribnica - Turjak (3 dni)

informacije
Po poteh dediscine Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 6, Novo mesto, tel.: 33 72 440,
faks: 33 17 162, e-posta: heritage.trail@siol.net, www.slovenia-heritage.net
TIC Obcina Crnomelj, Trg svobode 3, Crnomelj tel.: 30 61 142, e-posta: turizem@crnomelj.si
TIC Semic, Semic 19, Semic, tel.: 35 65 200, e-posta: tic.semic@siol.net
TIC Metlika, Mestni trg 1, Metlika, tel.: 36 35 470, e-posta: tdvigred.metlika@siol.net
TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje, tel: 30 44 717, e-posta: ticjrebnje@slo.net
Obcinska turisticna zveza Ivancna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, Ivancna Gorica,
tel.: 01778 69 400
TIC Krsko, CKZ 53, Krsko, tel.: 49 02 220
TIP Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 20, Kostanjevica, tel.: 49 87 108
TD Suha krajina, Grajski trg 33, Zuzemberk tel.: 38 85 184, e-posta: td.suhakrajina@
siol.net
TIC Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto, tel: 39 39 263, e-posta: tic@novomesto.si
Center za promocijo in razvoj turizma Kocevske, Trg zbora odposlancev 18, Kocevje,
tel.: 01 789 54 979
TIC Ribnica, Skrabcev trg 36, Ribnica, tel.: 017 83 69 330
Turisticna agencija Robinson, Glavni trg 1, Novo mesto, tel.: 33 82 800, e-posta: robinson@siol.net

KARTOGRAFSKI IN GRAFIČNI DEL
SITUACIJA NA DRŽAVNI TOPOGRAFSKI KARTI
REPUBLIKE SLOVENIJE 1:25:000

OBLIKOVALNI DEL
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
SISTEM OZNAČEVANJA, NAČRT OPREME IN VAROVANJE NA POTI
PREDRAČUN ZA MARKIRANJE IN OPREMO POTI

CELOSTNA PODOBA
»pot TEMENICA«

Celostna podoba »pot TEMENICA« predstavlja izhodisde za celovit pristop k oblikovanju
identitete in turisticne ponudbe dela Dolenjskega podolja in Novomeske pokrajine, ki ga zaznamuje reka Temenica, ob reki Ljubljanici ena najbolj znanih in tipidnih ponikalnic v Sloveniji. Morda pa tudi podobo duse pokrajine ob Temenici v simbolih in besedah ter razvojno
vizijo.
Reka Temenica je zaradi svojih naravnih kvalitet in izjemnih kraSkih posebnosti uvrscena v
inventar najpomembnejse naravne dediscine Slovenije, prav tako pa je v planskih dokumentih
opredeljena kot najpomembnejsa naravna dedigcina Slovenije (reka Temenica v Mirni Peci,
Zijalo) oziroma naravna vrednota drzavnega pomena (reka Temenica v Trebnjem, ponori reke
Temenice) in obvezno republislco izhodiSce (reka Temenica v Novem mestu, Luknja), v Trebanjski dolini pa tudi kot ekoloSko pomembno obmocje.
Do Trebnjega je reka Temenica povsem obicajen vodotok z znacilno recno dolino, vrezano v
nepropustnih kameninah. Ko pri Dolenjih Ponikvah prestopi na mocno prepustne apnence, se
njen znacaj povsem spremeni. Reka izginja v podzemlje v dveh vecjih poziralnikih, ki ob visokih vodah ne zmorejo pozreti velikih vodnih mas. Takrat narasla voda tece dalje po fosilni
strugi in postopno izginja v stevilnih rupah do Velbanega kevdra. Suha dolina se zakljucuje s
koncnim poziralnikom Risanico v vznozju sv. Ane. Po kratkem podzemskem toku pride reka
ponovno na dan v zatrepni dolini na drugi strani hriba pod visokim spodmolom Zijalo. Temenica
tece pa tudi poplavlja po Mirnopeski dolini do Goriske vasi, kjer pod vasjo znova ponik-ne v
stevilne poziralnike. Tretji in zadnji izvir Temenice je v Luknji. To je dober kilometer dolga
zatrepna dolina, ki jo zakljucuje mogoc'en amfiteater skalnih sten udornice. Po ozki dolini se
Temenica prebije na prostrano ZaloSko polje. Tu se v dolgih meandrih po naporni poti skozi
podzemlje umiri in potem skorajda neopazno izlije v reko Krko. Velicastno slovo je v casu
visokih voda spomladi in jeseni, ko narasla Krka zadrzuje odtok reke Temenice, voda pa se
razlije v veliko poplavno jezero. Pestrost ekoloskih razmer ponuja tu pravo bogastvo zivlje-nja.
Pot Temenica bi lahko definirali kot regionalno mrezo naravnih in kulturnih znamenitosti in
turisticnih storitev, ki je oblikovana v okviru natanko dolocene turisticne ponudbe in ki naj bi
turistom omogocala zanimivo in pestro bivanje v obdinah Trebnje, Mima Pec in Novo mesto od
enega do treh dni. Gre nam za popotovanje med naravnimi in kulturnimi znamenitostini
osrednje Dolenjske. Vsaka naravna ali kulturna znamenitost in posamezno obmocje, n. pr.
Temeniska dolina, Mirnope§ka dolina in NovomeSka pokrajina, naj bi razvijali svojo identiteto, skupaj pa naj bi tvorili kompleksno in privlacno celoto, zanimivo domacim prebivalcem in gostom - popotnikom (pohodnikom, kolesarjem, konjenikom).

Osrednja Dolenjska s prestolnico Novim mestom je pokrajina izrednih moznosti, ki ji z dobro
oblikovanim razvojnim nacrtom, spretnim vodenjem in sodelovanjem vseh zainteresiranih
omogocajo razvoj v turisticno uspe&io regijo.
Element! celostne podobe
-

znak, ki ga sestavljajo pravokotnik, nepravi pravokotnik pod kotom 24° na osnovni
pravokotnik s detrto stranico kot krivuljo, trije enaki krogi v nepravem pravokotniku,
dvojna crta kot krivulja v nepravem pravokotniku in crta kot krivulja zunaj nepravega
pravokotnika kot vzporednica nepravi stranici nepravega pravokotnika
- osnovni logotip je izpisano ime »pot« (variante: peSpot, kolesarska pot in konjeniska
pot) in »TEMENICA«, desno od znaka
- vinsko rdeca, svetlo zelena, craa in bela barva
- tipografija Helvetica (primarna kot Neue Condensed Black in Neue Condensed
Oblique, sekundarna pa Neue Black, Neue Italic in Neue Roman)
Znak in logotip ter barvni sistem
Za§citni znak poti Temenica je stiliziran tok reke Temenice (krivulja), ki tece skozi tri obcine
(trije krogi), po pokrajini, kjer je »najbolj vznemirljiva in skrivnostna nezna mehka lepota v
valovanju gozdov, travnikov in vinorodnih gricev, sirokih razgledih in objemu samotnih tihih
dolin, iz katerih se mir in samota §e nista odselila« (zelen pravokotnik), in dezeli cvicka (vinsko
rdec pravokotnik).
Barva osnovnega pravokotnika je vinsko rdeca. Dezela cvi5ka in vinska kultura v vinorodnem
okolisu z vinskimi prazniki, kvalitetnimi vini, vinskimi kletmi, vinoto£i in vinotekami dajeta
mocno obelezje temu delu Dolenjske. Rdeca barva je tudi simbol zivljenja, moci in vitalnosti.
Barva nepravega pravokotnika s detrto stranico kot krivuljo stiliziranega toka reke Temenice
pod kotom 24° na osnovni trikotnik je rumenozelena. Zelena barva je barva ravnovesja in harmonije, pozitivne asociacije, povezano z zeleno barvo, so: narava, plodnost, rast in razvoj, odprtost, povezana z rumeno pa tudi vitalnost. Barva osrednje Dolenjske je zelenorumena.
Trije krogi, ki se med seboj stikajo, ponazarjajo tri obcine, Trebnje, Mirno Pec in Novo mesto, kroznica je drne barve, notranjost pa pri vseh treh bela in vinsko rdeca, vendar z razlicni-mi
delezi ene in druge barve.
Dovoljena je le ena kombinacija za§£itnega znaka in logotipa. Logotip ima poleg osnovne variante »pot TEMENICA« se tri druge variante: »pe»pot TEMEN1CA«, »kolesarska pot TEMENICA« in »konjeni§ka pot TEMENICA«. Neglede na dolzino je logotip vedno v eni vrsti
desno od zascitnega znaka. Mere posameznih elementov so tocno dolocene. Barvni sistem v
celostni likovni reSitvi pozna le eno kombinacijo barv, zato barvna obravnava v nobenem primeru ne sme odstopati od standardnih stirih barv.
Razlaga likovne resitve

Zelena je vmesna barva med rumeno in modro. Nastane z mesanjem dveh primarnih barv.
Zelena je barva rastlinskega sveta ter skrivnostnega klorofila, ki sodeluje pri fotosintezi. Ko
svetloba doseze zemljo, ko voda in zrak sprostita elemente, takrat pozene kvisku ozivljajoca
moc zelene. Izrazne vrednosti zelene barve so plodnost, zadovoljstvo, mir in upanje, pa tudi
zdruzevanje ter prezemanje znanja in vere. Ker je zelena barva v nasi celostni podobi bolj
rumenkasta in tako seze v obmocje rumenozelene, pomeni mladostno, pomladansko naravo.
Pomladanskega ali zgodnje poletnega jutra si ne moremo misliti brez rumenozelene, brez
veselja in upanja na plodno poletje. Tudi rdeca barva greje in spodbuja. Hkrati pa je rdeca
poleg erne najmocnejs'a zascitna barva. Ce na zascitnem znaku nekaj casa gledamo zelen
pravokotnik, nato pa zapremo oci, se nam v oceh kot paslika prikaze rdec pravokotnik. Ce pa
gledamo rdec kvadrat, bomo kot pasliko videli zelen kvadrat. Tako zelena kot rdeca barva sta v
celostni podobi posvetljeni in prikazujeta svetlejso plat zivljenja. Zelena barva je po svojem
znacaju sibkejsa kot rdeca, pokriva tudi manjso povrsino znaka, a zato ni nic manj izrazita, k
5emur pripomore bela barva krogov v zelenem pravokotniku in crna barva kroznic in krivulj.
Belo in crno barvo bomo zamanj iskali na barvnem krogu. Svetloba in tema, svetlo in temno, ta
polarna kontrasta sta za clovesko zivljenje oziroma za celotno naravo zelo pomembna. Pri na§i
celostni podobi crna kroznica poudarja svetlobo krogov.
Trije krogi so razvrSceni drug k drugemu in ponazarjajo ob£ine Trebnje, Mirno Pec in Novo
mesto. Ob&na je pri nas temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in izvrsuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Obcina se tudi
samostojno odlofia o povezovanju v sirSe samoupravne lokalne skupnosti in seveda tudi v
skupne projekte. Prvi krog v na§em znaku se dotika drugega in drugi tretjega, med seboj pa se ne
prekrivajo, s cimer smo zeleli poudariti, da reka Temenica s potjo Temenica povezuje in
zdruzuje tri dolenjske obcine v celoto - eno ponudbo, vendar pa vsaka od njih ohranja svojo
celovitost in avtonomnost. Prostor med krivuljama, ki sekata kroge, je obarvan naprej zeleno,
med kroznicama prvega in drugega kroga rdece in nato spet zeleno, s cimer smo ponazorili
Temenico kot sknvnostno reko in kot ponikalnico. Crno barvo smo uporabili se pri logotipu
ter za ozna&tev notranjih krivulj, ki stilizirajo tok reke Temenice, in tako poudarili »samozavest«, »jasnost« in »svobodnost« reke Temenice, njenega toka in besede kot njenega oznacevalca. Vendar pa v nasi barvni kombinaciji znaka in logotipa svetlo-temni kontrast ne izstopa.
Simbolicne lastnosti krogov, ki smo jih uporabili pri nasem zascitnem znaku, so popolnost,
homogenost in odsotnost razlocevanja ali delitve, kvadrat - pravokotnik je nepravi kvadrat
oziroma dolgi kvadrat - pa je simbol zemlje. Oblika kroga v kombinaciji z obliko pravokotnika oziroma celo dveh pravokotnikov zbuja misel na gibanje, na spremmjanje. S tern se
vzpostavlja dialektika zemeljskega (narava) in duhovnega (cloveSka skupnost), z njo pa kulturaa krajina, regionalna turisticna ponudba in »pot Temenica«.

Tipografija
Osnovna ali primarna pisava je tipografija Helvetica v dveh oblikah, in sicer: Helvetica Neue
Condensed Black in Helvetica Neue Condensed Oblique. V dveh oblikah je tudi spremljajoca
ali sekundarna tipografija, in sicer: Helvetica Neue Black in Helvetica Neue Roman. Crkovno
vrsto Helvetica je oblikoval svicarski tipograf in oblikovalec Max A.Miedinger leta 1957 za
tipografsko hiso Haas Typefoundry iz Basela. V kratkem je postala najbolj razsirjena

tipografija zahoda. Najbolj znacilna za Helvetico je naslednja misel: »Helvetica iz something
which iz rarely quite right but never wrong«.
- > -» y

Aplikacije celostne podobe
Po vrsti si ostevilceni listi v poglavju Celostna podoba sledijo v naslednjem vrstnem redu:
1. znak in logotip barvni
2. variante logotipa
2.1. pespot TEMENICA
2.2. kolesarska pot TEMENICA
2.3. konjeniska pot TEMENICA
3. znak in logotip enobarvni rastrski - varianta 1 in 2
4. znak in logotip enobarvni linijski
5. znak in logotip enobarvni linijski - negativ
6. znak in logotip - konstrukcijska zasnova logotipa in znaka z navedbo mer
7. barvni sistem - oznaka barve (Pantone, CMYK)
8. tipografija
9. osnovne tiskovine
9.1. dopisni papir (210 x 297 mm)
9.2. kuverta amerikanka z okencem (230 x 110 mm) / enaka pozicija znaka in logotipa
na kuverti brez okenca
9.3. poslovna vizitka (90 x 50 mm)
9.4. vstopnica (130 x 60 mm)
10. stampiljka (30 x 23 mm)
11. znacka - varianta: pozitiv in negativ (28 x 20 mm)
12. oznafievanje poti
12.1. pojasnjevalna tabla, varianta 1 (500 x 800 mm)
12.2. pojasnjevalna tabla, varianta 2 (500 x 800 mm)
12.3. pojasnjevalna tabla, varianta 3 (500 x 800 mm)
12.4. pojasnjevalna tabla, v kombinaciji vec label druga tabla (500 x 800 mm)
12.5. oznacevalna tabla, varianta 1 (300 x 500 mm)
12.6. oznacevalna tabla, varianta 2 (300 x 500 mm)
12.7. oznacevalna tabla, tribarvna varianta (300 x 500 mm)
12.8. usmerjevalnatabla, varianta 1(150x150mm)
12.9. usmerjevalna tabla, varianta 2 (300 x 150 mm)
Pri tiskovinah in tablah je uporabljena kompleksnejsa kombinacija elementov z dodatnimi
geometrijskimi liki, nanosi zaScitnih barv (zelenorumena in vinsko rdeca ter v krogih 50%
vinsko rdece, zelenorumena in bela) in tremi razlicno obarvanimi krogi (zelenorumeno,
vinsko rdece in belo), ki poudarjajo vsebino in pomen logotipa z znakom. V tribarvni varianti
oznafievalne in usmerjevalne table se namesto bele barve krogov in podlage pod znakom in
logotipom uporablja 25% vinsko rdece barve.

V celostni podobi so ponujene stiri resitve, kako na pojasnjevalnih tablah razporediti besedilo,
slikovne in graficne priloge ter zemljevide. Spreminja se samo kompozicija novih vsebinskih
elementov, barvni sistem in tipografija pa ostajata nespremenjena; Na tablah ni vecjih praznin, prostor je funkcionalno zapolnjen in pregleden. Velikost besedila v beli barvi na vinsko
rdeci podlagi dopus5a dobro berljivost z vecje razdalje, z uporabljeno tehnologijo pa dosegamo tudi natancen odtis topografskih kart in slikovnega materiala. To velja v primeru inkjet
standard 600 dpi printanja s pigmentno tinto na US vynil outdoor microporrous SA 600, te
locljivosti pa v enaki men ne dosegamo z odtisom na laminatno plossco.

ZNAK ZA LOGOTIP BARVNI

1. varianta znaka in logotipa

