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2 UVOD 

„Žužemberk, oj Žužemberk, ti kraj prečudoviti. Z vencem Krke, z ravnicami polj, z vinskimi 

griči in gozdovi si obdan in v vsej svoji lepoti, si od mnogih občudovan.“ so besede Janeza 

Glihe, nam poznani kot Jakčev Janez, lokalni turistični vodnik in neverjeten poznavalec 

zgodovine teh krajev. Njegove besede pa nas znova in znova popeljejo v prečudoviti 

Žužemberk, središče Suhe krajine, kjer čas teče drugače.  

3 SPLOŠNI OPIS POTI 

3.1 O ŽUŽEMBERKU 

V drugem Suhokranjskem zborniku leta 2000, je bila objavljena pesnitev Toneta Pavčka, ki 

pravi: „Nad zeleno reko pečina in na pečini grad. Vsepovsod na njem zgodovina, Rast, 

razcvet in propad. “ Verzi so del pesmi, ki nosi naslov Žužemberk. Žužemberk je osrednje 

naselje Suhe krajine z okoli 1.100 prebivalci, na skupni površini 7,8 km2, z nadmorsko višino 

239,5 m. Zaselek, kasneje pa vas in trg, se je razvil okrog gradu Žužemberk, na terasi nad reko 

Krko. Žužemberk je bil prvič pisno omenjen leta 1246, trške pravice pa je dobil leta 1399. Od 

leta 1413 je sedež župnije Žužemberk (v začetku je sodila v okvir pražupnije Dobrnič, pred 

letom 1399 pa se je kot vikariat iz nje izločila in prešla v posest cistercijanskega samostana v 

Stični). Danes je v župniji 12 podružničnih cerkva. Od leta 1828 se v kraju nahaja osnovna 

šola, med letoma 1868 in 1940 pa je v njem delovalo okrajno sodišče. Leta 1998 je postal 

središče istoimenske občine. Središče naselja predstavlja trg z litoželeznim vodnjakom, ki se 

nahaja pred grajskim vhodom, in okoliške nadstropne hiše s kamnitimi portali. 

  

Slika 1 in 2: Žužemberk iz zraka [vir: internet] 
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Žužemberk leži na obeh straneh reke Krke, ob križišču cest Ivančna Gorica-Črnomelj in Novo 

mesto ter Trebnje-Dvor-Kočevje. Je prestolnica Suhe krajine, ki sega od Muljave do svetega 

Petra, Brezove Rebri in Dobrniča. Naselje iz katerega se je razvil srednjeveški trg Žužemberk, 

je imelo že svojo zgodovino, saj so tu bivali že Iliri in Kelti. Svoje sledi pa so pustili tudi 

Rimljani, kateri so skozi Žužemberk speljali pomembno rimsko cesto, katere ostanke lahko 

vidimo še danes. Današnje naselje se je razvijalo ob gradu, po katerem je tudi dobilo ime. Na 

bližnjem hribu Einsenberg (danes imenovan Zafara) so kopali železovo rudo ter grad 

poimenovali Seinsenberg, kar so domačini kasneje preoblikovali v Žužemberk. O izvoru imena 

Žužemberškega gradu se je zelo zanimal tudi Valvasor. Vir o dejanskem izvoru imen ni bil 

odkrit, zato so nastali le trije približki. Govori se tudi, da naj bi grad dobil ime po šumenju reke 

Krke – Šušemberk. Zasledimo lahko že Valvasorjeve zapise - Shushemberk. Spet drugi pa 

omenjajo, da je ime izpeljano iz slovenskega poimenovanja zožen- breg, z preoblikovanjem v 

Seinsenberg in nato zopet v Žužemberk. Ko govorimo o Žužemberku, ne moremo mimo 

dolenjske lepotice, reke Krke, ki ravno pod gradom ustvarja ene izmed najslikovitejših 

lehnjakovih slapov oziroma pregrad. 

3.2 NAČIN VODENJA  

Turizem lahko opredelimo kot množični ali alternativni turizem. Alternativni turizem 

vključuje majhne skupine ljudi ali posameznike, ki potujejo v kraje, ki niso nujno priljubljene 

turistične destinacije. Medtem ko je masovni oziroma množični turizem organizirano gibanje 

velikega števila ljudi na specializirane lokacije. Alternativni turizem je tako kombinacija 

turističnih proizvodov ali posameznih turističnih storitev. To so ljudje, ki obiskujejo kraje in 

stvari, ki niso običajne turistične znamenitosti. Turisti imajo glavno željo, da izkusijo lokalno 

kulturo in okolje. Poznamo tudi različne sloge vodenja oziroma alternativni pogled na stvari, v 

našem primeru vodenje. Najučinkovitejši slog vodenja je demokratični oziroma kolegialni 

slog. Tu so navodila v obliki stavkov, komunikacija poteka bolj tekoče in domače, dejavnosti 

pa se načrtujejo v skupini. Poznamo pa tudi avtoritarni slog, kjer odločitve sprejemamo 

individualno in dajemo jasna navodila ter permisivni oziroma liberalni slog, kjer smo deležni 

pomanjkanja pohval in sodelovanja. Vodja tu ne daje navodil in odločitve prelaga na ramena 

članov skupine. Dandanes je alternativni turizem kot nalašč za mlade. Vodeni ogledi za mlade 

morajo biti načrtovani zelo premišljeno. Ogledi morajo biti drugačni, zanimivi, zajemati 

morajo del zgodovine, katerega moramo predstaviti na izviren način, dobro pa je, če 

predstavimo tudi manj znane predele kraja, ki mladega turista še bolj prevzamejo. 
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3.3 POTEK VODENJA PO ODSEKIH 

1. ODSEK: loka Žužemberk ob reki Krki (15 minut) 

Po navadi, se naši vodeni ogledi pričnejo na 

trgu pred gradom, kjer ljudi prijetno 

sprejmemo v naš domači kraj Žužemberk. 

Ker pa sem želela pripraviti drugačno pot 

vodenja, da bi s tem pritegnila tudi mlade 

obiskovalce, se zbor in vodenje tako prične 

na loki ob reki Krki. Po prijetnem 

pozdravu vodnice dovolimo obiskovalcem, 

da povedo kaj že vedo o Žužemberku. 

Opisujejo okolico, ki jo vidijo in povezujejo 

z dejstvi, ki jih že poznajo. Tako vse spodbudimo k aktivnemu sodelovanju na ogledu. Po 

kratkem pogovoru obiskovalcem povemo, kje se nahajamo. Reka Krka je dolenjska lepotica, 

ki pod gradom ustvarja ene izmed najslikovitejših naravnih lehnjakovih slapov oziroma 

pragov. Je ena izmed najbolj prepoznavnih naravnih biserov občine in slovenske narave. Je 

tudi najdaljša slovenska reka, po velikosti porečja pa naša druga kraška reka. V njej so včasih 

lovili krške rake, kateri so bili ena izmed najimenitnejših jedi na cesarskem dvoru na Dunaju. 

Žal rakov sedaj ne moremo več opaziti, saj jih je konec 19. stoletja pomorila kuga, kasnejši 

poskusi ponovne naselitve rakov pa so bili neuspešni. Včasih so v reki Krki lovili tudi ribe in 

sicer kar s koši, a dandanes tega ne moremo več prakticirati, saj je rib bistveno manj kot včasih. 

Danes v Krki tako plavajo mrene, kleni, platnice, postrvi, najde pa se tudi kakšen sulec. 

 

2. ODSEK: hiška na drevesu z razgledom na grad Žužemberk (15 minut) 

Povzpnemo se na hiško na drevesu in 

obiskovalcem omogočimo, da se 

razgledajo naokoli in opišejo okolico, ki jo 

vidijo. Na podlagi omenjenega jim podamo 

pomembne informacije. Nahajamo se na 

hiški na drevesu, ki je izdelek študentov 

arhitekture, kateri so leta 2013 v 

Žužemberku imeli srečanje EASA. 

Postavili so to hiško in paviljon na trgu pri 

Slika 3: Reka Krka in grad Žužemberk [vir: internet] 

Slika 4: Hiška na drevesu [vir: internet] 
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gradu, katerega si bomo ogledali kasneje. Hiška je super objekt, kjer se lahko družimo s 

prijatelji in občudujemo reko Krko ter grad Žužemberk. Dovolimo si lahko uživati v naravi. Iz 

hiške na drevesu opazimo grad Žužemberk. Težko bi rekli, kdaj je bil zares postavljen, a nad 

vhodom so v štirioglat romanski stolp našli vklesano letnico 1000. V svoji zgodovini je bil 

mnogokrat dozidan, največjo dozidavo pa je omogočil turški davek, s katerim je knezoškof 

Krištof Raubar v letih od 1526 do 1533 grad utrdil s sedmimi obrambnimi stolpi ali bastijami. 

Takrat je grad postal nezavzetna trdnjava, in nekaj let kasneje, leta 1538 grad kupita Jurij in 

Wolf Engelbet Turjaška, ki sta bila pred tem najemnika gradu. Loka Žužemberk je idealna 

rešitev za poletne dni. Tukaj se lahko ohladite v reki Krki, ki ponuja mnogo zanimivih 

aktivnostih od vožnje s čolnom do supanja. Lahko pa se sprostite tudi ob igranju odboje na 

urejenih igriščih na mivki. 

 

3. ODSEK: sprehod od loke na grad Žužemberk (20 minut) 

Sprehodimo se do mostu in si ogledamo lehnjakove pragove reke Krke. Reka Krka je edina 

slovenska reka, v kateri je izločanje lehnjaka omogočilo nastanek značilnih pragov. V reki Krki 

je tako veliko lehnjaka. Nekdaj so ga žagali iz struge in uporabljali kot gradbeni material. 

Zanimivo pa je tudi to, da lahko od tukaj opazimo zid, ki je ostal iz leta 1716, ko so tu osnovali 

eno prvih papirnic na Slovenskem. Leta 1792 je papirnico prevzel tiskar Ignac Kleinmayer. 

Kasneje so jo preuredili v strojarno in usnjarno, kateri sta delovali do marca 1945. Še danes 

pa lahko vidimo ostanke zidov in bazenov papirnice oziroma usnjarne. Pot nadaljujemo z 

vzponom proti gradu po ulici Breg. Ulica Breg na levi strani reke Krke in ulica Nad 

Miklavžem na desni, sta slikoviti starodavni trški ulici, ki jih krasijo v breg postavljene hiše s 

terasastimi vrtovi, ozkimi potkami in stopnicami ter slikovitimi balkoni in »ganki«. Po cesti, 

kjer hodimo smo pozorni na okolico. Pri hiši na ovinku, na Bregu št. 21  obiskovalce opozorimo 

na rojstno hišo Zalle Zarane s spominskim obeležjem. Med preostankom poti proti gradu 

omenimo, da je Zalla Zarana, rojena Rozalija Sršen bila prva slovenska filmska igralka v 

Hollywoodu. Suha krajina je po naravnih danostih za življenje skromna dežela, a se je tu rodilo 

mnogo pomembnih ljudi, ki so pripomogli pri razvoju ali prepoznavnosti Suhe krajine. V Suhi 

krajini se je pričelo odkrivati bogato kulturno dediščino leta 1994, s časoma pa je tako v 

osnovni šoli Žužemberk nastal muzej znanih Suhokranjcev. Leta 2019 se je zaključil projekt 

postavitve parka znanih Suhokranjcev pred občino Žužemberk. Park znanih Suhokranjcev v 

Žužemberku je projekt s katerim se bo trajno obeležilo delo in življenje ljudi, ki so posredno 

ali neposredno povezani s Suho krajino. Vsi so v tem okolju pustili trajni pečat na različnih 

področjih delovanja.  
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4. ODSEK: paviljon in litoželezni vodnjak na trgu (15 minut) 

Ustavimo se pri paviljonu v centru 

Žužemberka. Obiskovalce opozorimo na 

park znanih Suhokranjcev. Paviljon, pri 

katerem se nahajamo, pa je prav tako, kot 

hiška na drevesu delo študentov arhitekture 

EASA. Zasnova objekta izhaja iz socialnih 

zahtev in prostorskih problemov ter 

poskuša rešiti prostorsko zagato trga, ki je 

med drugo svetovno vojno in po njej 

izgubil svojo vzhodno fasado. Lahkotna struktura, postavljena v park med drevesa, je krita z 

dvokapnico, ki deloma povzema tradicionalne vzorce ljudskega stavbarstva, kozolca, obenem 

pa spominja na cerkev, ki je nekdaj stala na tem delu. Sodoben nadstrešek daje zavetje, mestu 

pa odpira prihodnost v srečevanja, povezovanja, komunikacijo, trgovanje in počitek. 

Sprehodimo se nekaj metrov naprej do litoželeznega vodnjaka na trgu. Osmerokoten, 

litoželezen bazen, je postavljen na kamnit stopničast podstavek. V sredini so speljane štiri 

izlivne cevi, na koncu izdelane v obliki kačjih glav. To je eden zadnjih litoželeznih vodnjakov, 

ki je bil narejen v bližnji Auerspergovi železarni na Dvoru (4 km od Žužemberka) in je bil na 

trg postavljen v 60-ih letih 19. stoletja. Danes predstavlja enega redkih izdelkov te železarne, 

ki  še vedno služijo svojemu namenu. Poleg litoželeznega vodnjaka pa je izdelek dvorske 

železolivarne tudi pokopališki križ iz leta 1867. 

 

5. ODSEK: grad Žužemberk (90 minut) 

Naš ogled se nadaljuje z vstopom skozi grajska vrata, pot nas pripelje na težko pričakovano 

grajsko dvorišče. Grad Žužemberk je eden najslikovitejših gradov na Slovenskem. Njegovi 

ostanki se mogočno dvigajo na strmem skalovju nad reko Krko. Njegova zgodovina sega v 13. 

stoletje, v 16. stoletju pa so ga utrdili v trdnjavo s sedmimi obrambnimi stolpi. Od leta 1538 do 

druge svetovne vojne so bili njegovi lastniki Auerspergi – Turjačani. Med vojno pa je bil grad 

bombardiran, v 60. letih prejšnjega stoletja pa se je pričela obnova. Grad pa vsako leto oživi v 

poletnih mesecih, ko potekajo v gradu kulturno-turistične prireditve.  

 

Trenutno se nahajamo na grajskem dvorišču. Za začetek naj poudarim, da je grad srednjeveška 

utrdba s 7 okroglimi stolpi. Zanimivo je, da je imel tudi kvadratni stolp nad vodnjakom, kateri 

je bil prvi stolp oziroma osnova gradu. Kar vidimo danes so ostanki zidu stolpa, katerim manjka 

Slika 5: Paviljon EASA [vir: internet] 
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6 do 8 metrov višine. V gradu je bil tudi vodnjak in kapela sv. Urha. Nad ploščadjo je bila 

nekoč kašča, nad njo pa viteška dvorana, katero v nekaterih zapisih po izgledu primerjajo celo 

s celjsko dvorano v narodnem domu. 

Prostore so med seboj povezovali 

mogočni okrogli arkadni hodniki. 

Pod ploščadjo pa je bila vinska klet 

z domačim in tujim vinom. Ta 

prostor je danes še vedno v uporabi. 

Sprehodimo se po gradu Žužemberk 

in po njegovih skritih kotičkih. Na 

različnih lokacijah v gradu 

obiskovalce obveščamo in jim 

podajamo informacije o zgodovini in zgodbah iz gradu ter o dogodkih, katerih se lahko 

udeležijo. Na ogledu gradu obiskovalce popeljemo v Andrejevo sobo. V Andrejevi sobi 

prikažemo predstavitveni video – utrinki trških dni in jih povabimo, da se dogodka udeležijo 

tudi sami. Po ogledu videa pa jim podamo informacije o imenu sobe. Andrejeva soba je 

namenjena Andreju Turjaškemu, ki je bil rojen v Žužemberku. Sprva je študiral v Padovi in 

sicer bojno taktiko, kasneje pa je bil poveljnik Karlovških sil. Leta 1593 je zmagal Bitko pri 

Sisku. A že leto kasneje umrl sumljive smrti. Ogled nadaljujemo na razgledni stolp, kjer je 

postavljena razstava o Andreju Turjaškemu (Šumberskemu), vidimo pa tudi sliko Janeza 

Vajkarda Auersperga. Oba sta tudi uvrščena med znane Suhokranjce. Na vhodu v grad pa smo 

lahko opazili tudi spominsko obeležje Janezu Vajkardu Auerspergu. Na razglednem stolpu se 

razgledamo na okoli. Vidimo prečudovit Žužemberk. Obiskovalcem pokažemo 3 cerkve, in 

sicer farno cerkev svetega Mohorja in Fortunata, cerkev svetega Roka in cerkev svetega 

Nikolaja oziroma Miklavža. Cerkev svetega Nikolaja je velikega zgodovinskega pomena, saj 

so v njej ohranjene freske. Cerkev je na desnem bregu reke Krke, v virih pa so jo prvič omenja 

leta 1526. Na zahodni fasadi se je ohranil najstarejši primer fresk iz sredine 14. stoletja. 

Najbolje pa so ohranjene freske iz sredine 15. stoletja, ki jih na podlagi stilnih značilnosti 

pripisujemo slikarju Janezu Ljubljanskemu. Na bližnji vzpetini pa se nahaja cerkev svetega 

Roka. Sveti Rok je zavetnik bolnih in kužnih. Cerkev so sezidali s pomočjo vse zgornjo-krške 

doline in jo leta 1626 tudi blagoslovili, v zahvalo za odvrnitev velikega gorja, ki ga je 

povzročila kuga. Še danes obstaja dolina, ki se ji pravi Kužni dol, saj je bilo mrtvih toliko, da 

so jih morali pokopavati na farovško njivo. Obiskovalce iz razglednega stolpa popeljemo še po 

drugih kotičkih v gradu, kjer jim predstavimo razstavo o risu, pevsko sobo, grajsko ječo, 

Slika 6: grad Žužemberk [vir: internet] 
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nekdanjo vinsko klet in orožarno. Razstava o risu je stalna razstava, katero nam je podarila 

avtorica. Dve leti za tem je na žalost tudi umrla. Razstava pa se nanaša na risinjo Štefo in risa 

Arpada. V pevski sobi obiskovalce spodbudimo h govorjenju, da zaslišijo to melodičnost in 

akustičnost prostora. Ogledamo si tudi grajsko ječo s 7 rinkami, ki ponazarjajo, da so v tako 

majhnem prostoru imeli več ujetnikov. A danes na vhodu v ječo zaradi varnosti ni nameščenih 

vrat. Za konec pa se zberemo na ploščadi. Na ploščadi se razdelimo v manjše skupinice. 

Velikost skupin se tako razlikuje (odvisno od števila udeležencev). Prva skupina si ogleda 

orožarno, ostale skupine pa se zabavajo ob spoznavanju srednjeveških iger. V orožarni jim 

predstavimo orožje, ki so ga imeli v srednjem veku. Enega izmed udeležencev tudi oblečemo 

v viteza in mu nadenemo oklep. Na grajski ploščadi pa udeležence zabavamo s srednjeveškim 

fliperjem in metanjem obročkov. V primeru predhodnega dogovora pa bi v gradu lahko 

ponudili tudi degustacijo vin ali spoznavanje lokostrelstva.  

 

6. ODSEK: spomenik NOB (20 minut) 

Po ogledu gradu, se z avtobusom popeljemo do spomenika NOB (narodno osvobodilnega 

boja). Na vzpetini Cvibelj nad Žužemberkom se nahaja največja partizanska grobnica v 

Sloveniji. Kostnica je skupna za umrle iz večih 

grobišč na območju Suhe krajine. Vitek 

spomenik nad njo je viden daleč naokoli. V 

pokončne plošče so vklesana imena 1150 

padlih partizanov, aktivistov OF, internirancev 

in tudi pripadnikov mednarodnih enot, ki so 

bile v sestavi slovenske narodnoosvobodilne 

vojske. Mogočno obeležje, ki je bilo 

postavljeno v spomin žrtvam za svobodo, obvladuje celotno gornjo dolino Krke. Spomenik je 

postavil Republiški odbor ZZB NOB Slovenije 22. junija 

leta 1961, ob 20-letnici vstaje slovenskega naroda v okviru 

celotne republike ter praznika občine Žužemberk. Obelisk 

iz aluminija je težak 4500 kg, 16-metrski spomenik meri v 

višino z betonskim podstavkom skupaj okoli 25 metrov. 

Spomenik je delo arhitekta Marjana Tepine. Pod 

spomenikom je grobnica, toda v njej niso pokopani vsi, ki 

so navedeni na ploščah, saj so nekatere sorodniki po koncu vojne prekopali na pokopališča v 

domačih krajih. Na ploščah naj bi manjkalo še približno 990 imen. Spomenik NOB je bil prvič 

Slika 7: Spomenik NOB [vir: internet] 

Slika 8: Plošče z imeni [vir: internet] 
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obnovljen v letu 1973, drugič leta 1988, ko so ob njem na novo postavili devet granitnih blokov, 

kar je bila oblikovna rešitev arhitekta Jova Grobovška. Tretjič je bil spomenik obnovljen leta 

2004, ko so med drugim uredili okolico in obnovili napise. Spomenik NOB na Cviblju je vpisan 

v Zbirni register dediščine, ima status spomenika tujih armad in status kulturnega spomenika, 

pridobil pa naj bi tudi status spomenika državnega pomena. Omenjeni spomenik je pomemben 

tudi za del moje družine. Nekoč mi je dedek pripovedoval o njegovi teti Anici. Italjani so imeli 

„minobacače“ s katerimi so streljali mine preko Pruha (kjer imamo danes čistilno napravo). 

Mina je padla v jarek na polju ter nekoga ranila. Ker je bila Anica bolničarka je hitela k njemu 

na pomoč. Padla je še druga mina in oba sta bila mrtva.  

Na drugem hribu pa lahko vidimo 

pokopališče in farno cerkev svetega 

Mohorja in Fortunata. Cerkev je bila leta 

1944 požgana, leta 1993 pa se je začela njena 

obnova. V letu 1995 so jo ponovno 

blagoslovili. Cerkev se mi je od nekdaj zdela 

zanimiva, dodatno vrednost in moč zanimanja 

pa sem dobila, ko sem izvedela, da sta bila 

moja starša prva poročena v obnovljeni 

cerkvi. V cerkvi lahko vidimo dva oltarja, božji grob in križev pot ter 35 - registrske Bachove 

baročne orgle. Zanimivo pa je tudi to, da imamo ob cerkvi spomenik in grobnico padlim 

domobrancem in žrtvam. Na pokopališču pa bi želela izpostaviti pokopališki križ. Križ je iz 

leta 1867 in je izdelek dvorske Auerspergove železolivarne. Posebnost pokopališkega križa je 

v tem, da ima Jezus na križu glavo naslonjeno na levo rame. 

Zaradi moralnih načel so križ vseeno obdržali. Ohranjeni pa 

so tudi nekateri drugi nagrobni križi, nagrobniki in plošče. 

Omenim pa lahko še Naralov Pil. Ob nekdanji rimski cesti 

iz Acerva do Siscije (od Ivančne Gorice do Siska na 

Hrvaškem), ki je vodila skozi današnji Žužemberk, je pri 

Trebči vasi izjemen kamnoseški dosežek domačina 

Radetzkijevega vojaka Jožeta Novaka, po domače Naralov, 

s križem z Jezusom ulitim v Auerspergovi železolivarni in 

izjemnimi kamnitimi čašami. Križ je dal postaviti Naralov Jožek v spomin na srečno vrnitev iz 

vojne.  

 

Slika 9: Farna cerkev [vir: internet] 

Slika 10: Neralov Pil [vir: internet] 
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7. ODSEK: železolivarna na Dvoru (30 minut) 

Obiskovalce pospremimo na avtobus in se skupaj popeljemo do Dvora, kjer se bomo ustavili 

pri železolivarni. Auerspergova železolivarna je bila v letih od 1796 do 1891 na Dvoru 

največji industrijski obrat na Dolenjskem in tudi v Sloveniji. Izdelovala je razne vrste ulitkov, 

predvsem umetniškega in uporabnega značaja, pa tudi nagrobne križe, 'kandelabre', mostove. 

V železo-livarskem muzeju in galeriji je na ogled zbirka pokojnega igralca in režiserja Marjana 

Marinca ter mnogih drugih izjemnih izdelkov. 

 

Slika 11: Ostanki železolivarne na Dvoru [vir: internet] 

 

8. ODSEK: zidaniški turizem (20 minut) 

V tem delu lahko vidimo tudi vinske gorice. Zanimivo je, saj se dandanes povečuje interes za 

zidaniški turizem. Turizem v zidanicah je unikaten, avtentičen in atraktiven turistični produkt 

s pristno ponudbo slovenskega podeželja. Nastanitve so tako primerne za vse, ki iščejo in 

ljubijo mir, neokrnjeno naravo, intimnost, tradicionalno slovensko kulinariko, lokalne in 

butične produkte ter aktivne počitnice. Upamo, da bomo tudi v naših krajih ohranjali to tradicijo 

in jo z dneva v dan še povečevali in naredili bolj priljubljeno. Vsem udeležencem se lepo 

zahvalimo za obisk in jih povabimo na trške dni in srednjeveški dan na gradu Žužemberk. Od 

njih se tudi lepo poslovimo in jim zaželimo čudovit dan. Omenimo pa jim tudi, da so v 

Žužemberku in celotni Suhi krajini, kjer čas teče drugače vedno dobrodošli. 
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3.4 TEHNIČNI NAČRT VODENJA  

 

ODSEK + OGLED ČAS TRAJANJA 

1. ODSEK: sprejem na loki in predstavitev reke Krke 15 min 

2. ODSEK: hiška na drevesu, vabilo za poletni oddih na loki 15 min 

3. ODSEK: sprehod do gradu,  pregled lehnjakovih slapov, omemba 

papirnice in usnjarne, predstavitev obeležja Zalle Zarane in 

omemba znanih Suhokranjcev 

20 min 

4. ODSEK: omemba parka znanih Suhokranjcev, ogled paviljona in 

litoželeznega vodnjaka 

15 min 

5. ODSEK: ogled gradu (uvod, omemba cerkva, trga, vinske kleti, 

orožarne, aktivno sodelovanje pri srednjeveških igrah v gradu) 

90 min (35 min ogled 

gradu + 55 min ostalo) 

6. ODSEK: spomenik NOB, omemba farne cerkve sv. Mohorja in 

Fortunata, pokopališkega križa in Naralovega Pila 

20 min (s prevozom) 

7. ODSEK: železolivarna na Dvoru, omemba muzeja 30 min (s prevozom) 

8. ODSEK: predstavitev zidaniškega turizma, zahvala in zaključek 20 min 

 

 

 

1. DEL POTI (odsek 1 – 5): sprehod do 

ciljnih lokacij 

2. DEL POTI (odsek 6 – 8): prevoz na ciljno 

lokacijo z avtobusom/avtom 

 
 

 

Slika 12 in 13: Zemljevid poti [vir: google zemljevid] 
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3.5 ČASOVNICA VODENJA 

 

URA LOKACIJA VSEBINA (DOGAJANJE IN GOVOR) 

9:30 Loka Žužemberk Uvodni pozdrav, sledi predstavitev zanimivosti o reki Krki.  

9:45 Hiška na drevesu Predstavitev hiške na drevesu, z omembo gradu ter s 

povabilom na udeležbo aktivnosti na loki v poletnih mesecih. 

10:00 Lehnjakovi 

pragovi 

Prvi del sprehoda do reke Krke s pogledom na lehnjakove 

pragove ter ostanke papirnice in usnjarne. Nadaljevanje 

sprehoda po ulici Breg. 

10:10 Rojstna hiša 

Zalle Zarane 

Ogled spominske plošče na rojstni hiši Zalle Zarane, znane 

Suhokrajnke. Omemba projekta znani Suhokrajnci. 

10:20 Trg – Plac Dosežen cilj, na trgu s pogledom na park znanih Suhokrajncev 

predstavimo paviljon in litoželezni vodnjak. 

10:35 Grad 

Žužemberk 

Pripovedujemo o gradu in njegovi bogati zgodovini. 

Ogledujemo si okolico, udeležimo se aktivnosti. 

12:20 Spomenik NOB Predstavimo spomenik NOB, farno cerkev svetega Mohorja in 

Fortunata, pokopališki križ in Neralov Pil. 

12:50 železolivarna na 

Dvoru 

Ob ogledu na ostanke železolivarne povemo osnovne podatke 

o objektu. Omenimo nekaj zanimivosti in muzej.  

13:10 zidaniški turizem 

in zaključek 

Omenimo povečanje zidaniškega turizma, obiskovalcem 

ponudimo možnost vprašanj ter se jim zahvalimo za udeležbo. 

 

4 OPIS DODATNIH TURISTIČNIH ZNAMENITOSTI 

Tako smo si skozi celoten izlet ogledali kopališče loka, reko Krko in lehnjakove pragove, bili 

smo na hiški na drevesu in omenili znane Suhokranjce ter paviljon na trgu. Pomembna 

znamenitost, ki smo si jo ogledali je tudi litoželezni vodnjak in pa seveda grad Žužemberk. Iz 

gradu Žužemberk pa smo videli 3 cerkve. Popeljali smo se tudi do spomenika NOB in izvedeli 

nekaj več o pokopališkem ter Neralovem križu. Nato pa nas je pot popeljala do 

železolivarskega muzeja na Dvoru.  

 

V Žužemberku in njegovi okolici si lahko ogledate še veliko znamenitosti. Ena izmed njih je 

Tomažev most, katerega je leta 2010 odnesla velika poplava. Leta 2014 so most ponovno 
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postavili in ga poimenovali Tomažev most ljubezni. Izpostavimo lahko tudi vaški vodnjak na 

Ajdovcu, ki je izdelan na sistem paternoster. V preteklosti je bil pomemben zbiralnik deževnice 

in s tem vir potne vode. Pred leti je bil obnovljen in je danes rezervni vir požarne vode. Izjemni 

naravni lepotici – večstoletni lipi, stari preko 250 let na Brezovi Rebri sta izjemni naravni 

vrednoti, ki se ji ju je vredno ogledati in občudovati, v njihovi bogati senci pa začutiti njihovo 

veličino. Z naravno znamenitostjo se lahko pohvalijo tudi pod vasjo Hrib pri Hinjah. Pred leti 

so domačini obnovili sistem treh naravnih kalov, ki so danes izjemno zanimiva naravna 

znamenitost. V poletnih mesecih se je možno tudi kopati. Ker pa smo zelo ponosni tako na 

naravne kot tudi na kulturne znamenitosti, smo Suhokranjci ponosni tudi na sv. Petra. Sv. Peter 

oziroma Suhokranjski Triglav nad Podgozdom je na višini 888 m. Na vrhu je v bližini mesta, 

kjer je stala cerkev sv. Petra postavljen razgledni stolp, pod stolpom je tromeja občin Dolenjske 

Toplice, Kočevje in Žužemberk ter planinska koča. Zanimivosti vredne ogleda se v naši okolici 

kar vrstijo in vrstijo. Vsak izmed obiskovalcev zagotovo najde njemu ljubo zadevo vredno 

ogleda. Tako so zanimive tudi cerkve sv. Neže na Lopati in sv. Katarine nad vasjo Plešivica. 

Cerkev sv. Neže je podružnična cerkev, katera je v notranjosti še vedno taka, kot je bila leta 

1736, na južni fasadi pa sta freski sv. Marjete in sv. Krištofa. Za ogled notranjosti se je potrebno 

najaviti. Cerkev, nad vasjo Plešivica pa je bila gotska zgradba s poslikavami. Freske so 

pokrivale celoten prezbiterij in ladijsko stran slavoloka, pripadale naj bi hrvaškim slikarjem. V 

cerkvi naj bi na enem izmed svojih potovanj pridigal tudi Primož Trubar. Leta 1943 požgali 

italijanski vojaki. S cerkvice je lep razgled na Zasavsko hribovje, na dolino reke Krke in 

Žužemberk. 

4.1 TURISTIČNA PONUDBA IN PONUDNIKI 

 

Za vodeni ogled bi odšteli približno 10 – 15€. Za primer omenim skupino do 10 ljudi, kateri bi 

za opisano vodenje odšteli 15€ po osebi, za skupino do 20 ljudi pa 13€. Cena bi se lahko 

spremenila z dodanimi aktivnostmi (na primer degustacija vin in lokostrelstvo). A na ogled 

našega kraja se lahko odpravite tudi sami. Pri ogledu znamenitosti je dobro dobiti tudi nekaj 

dodatnih informacij. Prva pomoč je lahko opis znamenitosti v tej seminarski nalogi. V kraju je 

na voljo tudi promocijsko gradivo z opisi pomembnih destinacij. Tretja izmed možnosti pa je 

spraševanje mimoidočih domačinov, ki zagotovo vsaj nekaj vedo o samem kraju, tako pa si 

ustvarite tudi malo bolj pustolovsko doživetje. V Žužemberku in njegovi okolici se lahko tudi 

dobro najeste ali prenočite. Izbor je pester in raznolik. Oddih si lahko privoščite tako na 

turizmih kot tudi v gostiščih. Seznam ponudnikov je priložen v prilogi.   
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PRILOGA 2: SEZNAM PONUDNIKOV V ŽUŽEMBERKU IN OKOLICI: 

GOSTILNE, GOSTIŠČA S PRENOČIŠČI 

Gostilna pri gradu, Gostgrad d.o.o. 

Grajski trg 4, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 30 87 290 

e-mail:  info@gostilna-zupancic.si 

Delovni čas: 

ponedeljek–četrtek in nedelja: 6.00-23.00 

pet-sob: 6.00-24.00 

Sedeži: 60 v gostilni, 45 na terasi 

Dodatna ponudba: gostilna Zupančič 

Koren gostinstvo in turizem, Zoran Škoda s.p. 

Žužemberk, Dolga vas 5, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 30 87 260 

e-mail:  info@turizem-koren.si; tjasa.skoda@siol.net 

Delovni čas: 

nedelja-četrtek: 07.00 – 22.00, petek in sobota: 07.00 – 

23.00 

Sedeži: 60 v objektu, 40 na terasi 

Nastanitvene zmogljivosti: 16 postelj, sobe s kopalnico in 1 

apartma 
Gostilna Zupančič, Gostgrad d.o.o. 

Grajski trg 5, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 30 87 290 

e-mail:  info@gostilna-zupancic.si 

Delovni čas: 

obratuje za zaključene skupine, potrebna predhodna prijava 

Sedeži: 200 v gostilni, 50 na terasi 

Gostilna Rojc, Nina Iskra s. p. 

Lašče 14, 8361 Dvor 

tel.: 07 30 87 210, 041 706 589 

e-mail: gostilna.rojc@gmail.com 

Delovni čas: 

sreda-ponedeljek: 8.00–22.00, tor: zaprto 

Sedeži: 150 v gostilni, 24 na terasi,  

posebna ponudba: Ranč Rojko sredi narave s prostorom za 

piknike 
Gostilna Štupar, Marinka Hunjet s. p. 

Dvor 96, 8361 Dvor 

tel.: 07 38 88 500, 040 844 290 

e-mail: gostilnastupar@gmail.com 

Delovni čas: 

torek–petek: 8.00–23.00 

sobota: 9.00–24.00 

nedelja: 9.00-22.00 

Sedeži: v gostilni 170 velika soba in 70 mala soba, 80 na 

terasi 

Pizzerija in špageterija Blatnikov hram 

Dvor 9, 8361 Dvor 

Tel: 07 3888 545, 031 347 001 

e-mail: rera@gmail.com 

Delovni čas: 

nedelja-četrtek: 06.00 – 23.00 

petek in sobota: 06.00 – 24.00 

Sedeži: v objektu in na terasi 

Ponudba: galerija slik DLD, lesena brunarica in prostor za 

piknik ob Krki, PZA, prenočišča, 

 

TURISTIČNE in IZLETNIŠKE KMETIJE, DOMAČIJE, PRENOČIŠČA, KAMP … 

Domačija Novak, Boris in Mirjam Novak 

Sadinja vas pri Dvoru 7, 8361 Dvor 

tel.: 07 30 87 430 

e-mail: info@domacijanovak.eu 

Delovni čas: potrebna predhodna najava 

Sedeži: 30 v objektu, 30 na terasi 

Nastanitvene zmogljivosti: 17 ležišč v osmih sobah s kopalnico 

Domačija Krnc, SKK d.o.o. 

Hrib pri Hinjah 9, 8362 Hinje 

GSM: 041 77 22 00, tel: 07 30 43 943,  

e-mail: dusan.papez@siol.net 

sedeži: v objektu, na terasi, posebna soba in objekt 

Ponudba: dobra domača hrana, kolesarjenje, sprehodi, 

bazen, prenočišča: 11 ležišč v apartmajih in 6 ležišč v 

sobah, PZA 
Dom Frata, KA-MM d.o.o., Karmen Rozman in Marjan Novak 

Dolnji Ajdovec 20, 8361 Dvor 

GSM: 051 608 200 – Karmen, 051 608 201 - Marjan 

e-mail: karmen.kamm@siol.net 

Delovni čas: 

pon. in tor. ZAPRTO, sre., čet.: 12.00 – 22.00, pet.: 12.00 – 

23.00, 

sob.: 9.00 – 23.00 in ned.: 9.00 – 21.00 

Sedeži: 40 v objektu, 100 v zimskem vrtu 

Nastanitvene zmogljivosti: 6 postelj v 3. sobah s kopalnicami 

Turistična kmetija Štupar 

Vinkov vrh, 8361 Dvor 

tel.: 07 30 88 494 

GSM: 041 520 076 

e-mail: kmetija.stupar@gmail.com 

Delovni čas: potrebna predhodna najava 

Sedeži: 60 v objektu, 20 na terasi 

Apartmaji Petrovčič, Primož Petrovčič sobodajalec 

Gradenc 3, 8360 Žužemberk 

GSM: 041 745 000 

e-mail: igor.petrovcic@gmail.com, primoz.petrovcic@gmail.com 

Delovni čas: potrebna predhodna najava 

Ponudba: 2 objekta - 2 apartmaja, 10 ležišč 

Gobja hiška – pizzerija, LIKU d.o.o. 

Grajski trg 11, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 30 88 044 

e-mail: iztok.kumelj@hotmail.com 

Delovni čas: ob ponedeljkih zaprto, drugače od 9h-23h 

Sedeži: 50 v objektu, 20 na terasi. 

Domačija pri Malči 

Stavča vas 2, 8361 Dvor 

tel.: 07 30 88 464 

GSM: 041 853 093, 051 369 339 

e-mail: klemen.malci@gmail.com 

Delovni čas: v turistični sezoni, potrebna predhodna 

najava,  

Nastanitvene zmogljivosti: 2 x 2-posteljni sobi in 22 skupnih 

ležišč 

Plaža Koren, PR KAZUC 

Koren gostinstvo in turizem 

Žužemberk, Dolga vas, 8360 Žužemberk 

Tel: 07 30 87 260 

e-mail:  info@turizem-koren.si   

www.turzem-koren.si 
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 Hiša Kulture In Nature 

Drašča vas 5, 1303 Zagradec 

https://www.facebook.com/houseculturenature/ 

Ponudba: prenočišča z zajtrkom v lepo obnovljeni tradicionalni 

hiši, spominska soba pisateljice Ivanke Mestnik 

Ribiški Dom Žužemberk, Ribiška družina Novo mesto 

Nad Miklavžem, 8360 Žužemberk 

GSM: 041 994 253 – David Longar 

e-mail: mateja.longar@siol.net,  

Ponudba: 2 sobi, 6 ležišč, ob izjemni lokaciji ob reki Krki 

Dolenjska vila, Danijela Kocmur s.p. 

Jurčičeva 69, 8360 Žužemberk 

GSM: 031 358 346 

e-mail: info@dolenjskavila.si, www.dolenjskavila.si  

Ponudba: 1 apartmaja, 2 ležišči 

Počitniška hiša Brinovka, DEKANTER d.o.o. 

Dolnji Križ 17, 8360 Žužemberk, 

GSM: 051 416 286 – Anja 

e-mail: anja@dekanter-wines.com 

   

 

 

OKREPČEVALNICE in BARI   

Bar Fontana, Joze Pecjak s.p. 

Dvor 12b, 8361 Dvor 

GSM: 041 270 748, e-mail: josko.pecjak@gmail.com 

Bar pri Bobenčku, Marica Zupančič s.p. 

Dvor 6, 8361 Dvor 

GSM: 040 673 687, e-mail: marica.zupancic65@gmail.com  

Laura bar, Tanja Hrastar s.p. 

Dvor 53b, 8361 Dvor 

GSM: 041 880 567, e-mail: tanja.hrastar80@gmail.com 

Okrepčevalnica Kovač, Vlado Kovač s.p. 

Dvor 1, 8361 Dvor 

tel.: 07 30 88 284 
Bife Ajdovec, Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o. 

Dolnji Ajdovec 21, 8361 Dvor 

tel.: 07 30 88 445 

Bar AJDA, Franci Grum s.p. 

Dolnji Ajdovec 21, 8361 Dvor 

GSM: 040 718 396 
Dnevni bar Žužemberk, Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o. 

Jurčičeva BŠ, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 38 85 327 

Bar pod Faro,  

Baragova 40, 8360 Žužemberk 

tel.: 041 277 577, E-MAIL: janez.serelj1@gmail.com  
BAR LOKA – deluje v turistični sezoni 1.5. – 30.9. 

Joze Pecjak s.p., Loka v Žužemberku, 8360 Žužemberk 

GSM: 041 270 748,  

e-mail: josko.pecjak@gmail.com 

GREGA'S BAR, Gregor Štupar s.p. 

Grajski trg 26, 8360 Žužemberk 

GSM: 031 888 771, 

e-mail: mr.dobravc@gmail.com  

 
DRUGE ZANIMIVE DEJAVNOSTI 

Turistično društvo Suha krajina, TD Suha krajina 

Grajski trg 33, SI – 8360 Žužemberk 

Tel. 07 30 87 636, GSM: 041 324 710 

e-mail: td.suha-krajina@siol.net , 

www.tdsuhakrajina.webs.com 

Ponudba: izvajanje turističnega vodenja, grajski in drugi 

sprejemi, organiziranje turističnih, kulturnih, rekreativnih in 

etnoloških prireditev, posredovanje informacij, izdajanje 

promocijskega gradiva, itd… 

Železo-livarski muzej in Galerija Dvor, Stanko in 

Stanka Novinc 

Dvor 46, 8361 Dvor 

GSM: 041 653 683 

e-mail: stanko.novinc@siol.net 

http://zelezolivarna.com 

Ponudba: muzej, galerija, livarska učilnica, za ogled se je 

potrebno najaviti, za najavljene skupine je organizirano 

vodenje 

Osnovna šola Žužemberk 

Baragova 1, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 30 87 022 

e-mail: tajnistvo-os.zuzemberk@guest.arnes.si 

Ponudba: možnost ogledov muzeja znanih Suhokranjcev, 

etnološkega muzeja, zbirke starih razglednic, zbirke 

fotografij, doprsni kip Leona Štuklja... 

Umetnostno kovaško kiparstvo Struna, Robi Struna 

s.p. 

Klečet 39, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 30 87 097 

GSM 041 246 104 

e-mail: robi.struna@gmail.com  

Ponudba: galerija kovanih izdelkov, izdelovanje ograj, 

grbov, vrat, lestencev, sončnih ur … 
Prevozi in druge storitve, FS d.o.o. 

Grajski trg 15, 8360 Žužemberk 

tel.: 07 38 85 500 

e-mail: fsdoo@siol.net 

Ponudba: avtobusni prevozi oseb v prostem in linijskem 

prometu, storitve menz za zaključene družbe na sedežu in na 

terenu, najem kombija 

Odbojka na mivki, OK Žužemberk ali ŠD Loka 

Jurčičeva 47, 8360 Žužemberk 

GSM: 041 502 543 – Igor Grum 

GSM: 041 758 365 – Rok Pucelj 

e-mail: rpucelj@gmail.com  

Ponudba: organizacija turnirjev v odbojki na mivki,  hiša 

na drevesu, igrišča na Loki v Žužemberku, tekmovanje v 

2. DOL 
Društvo vinogradnikov Suha krajina 

Grajski trg 26, 8360 Žužemberk 

GSM: 041 677 515 – Anton Koncilja 

e-mail: a.koncilja@tpv.si 

Ponudba: grajska vinoteka, pohodi, ocenjevanja vin, 

prireditve 

Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk 

Grajski trg 26, 8360 Žužemberk 

GSM: 041 268 857 – Tadeja Lavrič, 

e-mail: lavrictadeja@gmail.com 

Ponudba: organizacija prireditev, tečajev in razstav 

Sadjarska kmetija Košiček, Andrej Košiček 

Trške njive 18, 8360 Žužemberk 

Dvorska pekarna, Lea Kump Kastelic 

Dvor 5, 8361 Dvor 

https://www.facebook.com/houseculturenature/
mailto:mateja.longar@siol.net
mailto:info@dolenjskavila.si
http://www.dolenjskavila.si/
mailto:anja@dekanter-wines.com
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mailto:tanja.hrastar80@gmail.com
mailto:janez.serelj1@gmail.com
mailto:josko.pecjak@gmail.com
mailto:mr.dobravc@gmail.com
mailto:td.suha-krajina@siol.net
http://www.tdsuhakrajina.webs.com/
mailto:stanko.novinc@siol.net
http://zelezolivarna.com/
mailto:tajnistvo-os.zuzemberk@guest.arnes.si
mailto:robi.struna@gmail.com
mailto:fsdoo@siol.net
mailto:rpucelj@gmail.com
mailto:a.koncilja@tpv.si
mailto:lavrictadeja@gmail.com


   

tel.: 07 30 87 859 

Ponudba: jabolčni kis, jabolka, … 
Tel: 07 30 88 008, GSM:  041 319 582 

Ponudba: domač kruh, slaščice, bio dobrote iz krušne peči 
Ribolov, RD Novo mesto 

Seidlova 8, 8000 Novo mesto 

tel.: 07 33 73 888 

GSM: 041 644 736 

Ponudba: ribolov in ribolovne dovolilnice, ribiški dom, 

prenočišča 

Lov, LD Plešivica in LD Lazina 

Grajski trg 29, 8360 Žužemberk 

GSM: 041 626 697 – Sandi Jordan 

Ponudba: lov, lovska dvorana in lovski koči, srečanja pri 

lovski koči Komanca in Plešivica 

Konjerejsko društvo Suha krajina 

Grajski trg 26, 8360 Žužemberk 

GSM: 051 651 707 – Boštjan Bradač, 

e-mail: suhokranjskikonjerejci@gmail.com 

Ponudba: organizacija prireditev, prevozi z vozovi, dom 

konjerejcev 

ŠD Stavča vas 

Stavča vas , 8361 Dvor 

GSM: 040 615 131 – Gregor Pečjak, 

e-mail: stavcavas@gmail.com 

Ponudba: naravno kopališče ob Krki, odbojka na mivki, 

mali nogomet 
Čebelarsko društvo Dvor pri Žužemberku 

Dvor 75, 8361 Dvor 

GSM: 041 590 809 – Miha Potočar 

Ponudba: predavanja za čebelarje, čebelnjak 

NK Žužemberk 

Trške njive , 8360 Žužemberk 

GSM: 051 262 955 – Mirko Košiček 

Ponudba: organizacija nogometnih turnirjev 
Osnovna šola Prevole 

Prevole 32, 8362 Hinje 

tel.: 07 38 85 292 

e-mail: o-prevole.nm@guest.arnes.si 

Ponudba: telovadnica, športna igrišča, Muzej znanih 

Suhokranjcev 

Foto video studio Maver,  Dejan Maver s.p. 

Dvor 12b, 8361 Dvor, 

GSM: 041 722 712,  

e-mail: info@fotomaver.si 

Ponudba: fotografiranje, hitra izdelava fotografij 

Konjeniško društvo Kljuse Budganja vas 

Budganja vas, Žužemberk 

GSM: 031 328 629  - Miha Dovč 

Ponudba: organizacija prireditev, konjeniška koča 

Planinsko društvo Krka – Planinska skupina Dvor 

Planinsko zavetišče in razgledni stolp na sv. Petru 888 m 

nv 

GSM: 041 377 922 – Andrej Banko, 041 855 522 – Mirko 

Vidmar 

e-mail: valerija.vidmar@siol.net, pd.krka@gmail.com 

Galerija DLD, RERA d.o.o., Rok Rezelj 

Dvor 12b, 8361 Dvor 

GSM: 070 766 865, e-mail: piknikobkrki@gmail.com  

Ponudba: stalna likovna razstava Dvorskih likovnih dni 

Pekarna Žužemberk, Nexhat Guci s.p. 

Grajski trg 28, 8360 Žužemberk, GSM: 070 385 636 

Ponudba: peka kruha, peciva in slaščic 

Odprto: vsak dan od 6.00 do 22.00 

Pekarna Evropa, Duši pek d.o.o. 

Dvor 7, 8361 Dvor, GSM: 040 326 644 

 

 

www.zuzemberk.si 

www.tdsuhakrajina.webs.com 
 

 

 

 

[Vir priloge: Turistično društvo Suha krajina] 
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