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80% asfalt, 20% makadam, start/cilj: Mokronog,         Trebelno 517vm

MED ŽALOSTNO  IN VESELO GORO TREK
MTB

02:30h36km 670vm
90% asfalt, 10% makadam, start/cilj: Mokronog,         Drečji vrh 470vm

TREBELJANKA  TREK
MTB

02:00h25km 470vm
2

20% asfalt, 80% makadam, start/cilj: Mokronog,         Trebelno 517vm

MOKRONOŽANKA  MTB

02:00h20km 650vm
3

15% asfalt, 85% makadam, start/cilj: Mokronog,         Nebesa 602vm

PO POTI ROMARJEV V NEBESA MTB

02:00h27km 520vm
4

80% asfalt, 20% makadam, start/cilj: Mokronog,          Vrh 311vm

Z DRUŽINO PO MIRNČANKI

02:00h30km 360vm
5

TREK
MTB

100% asfalt, 0% makadam, start/cilj: Mokronog,        Rodine 320vm

ZAKLADI DOLINE MIRNE ROAD

01:50h50km 500vm
7

ROAD

100% asfalt, 0% makadam, start/cilj: Mokronog,        Vrh pri Trebelnem 530vm

PO OBRONKIH OBČINE 
Mokronog – Trebelno

02:50h48km 950vm
6
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DOLINA MIRNE

VEDNO NAM STOJIJO OB STRANI

           MED ŽALOSTNO IN VESELO GORO
Potek poti: Mokronog - Hrastovica - Dolenje Jesenice - Roženberk - Šentrupert - Vesela gora 
- Straža - Trstenik - Mirna (Trim steza) - po trim stezi - Gomila - Rodine - Gradišče pri Trebnjem - 
Gorenje Zabukovje - Trebelno - Gorenji Mokronog - Mokronog
Opis: iz centra Mokronoga pri pokopališču zavijemo desno proti Hrastovici,  ponudi se nam
veličasten pogled na Kum in Mirnsko dolino, kmalu bomo opazili  oznako za Villa Katarina, kjer 
lahko najamemo apartma. Vozimo ob potoku Jeseniščica, na desni se zapeljivo razkazujeta Sv. 
Rok in gradič Zagorica, mimo gasilskega doma Sv. Rok nadaljujemo ob potoku in pri Rožemberku 
zavijemo levo in pridemo v ozko in ponavadi hladno dolino po kateri vozimo do Šentruperta. Iz 
Šentruperta se mimo gradu Škrljevo dvignemo na lepo razgledno točko Vesela gora z romarsko 
cerkvijo sv. Frančiška Ksaverija, božjo potjo in Barbovo graščino. Spustimo se do Straže in pod 
gradom Kot do Mirne, skozi center se napotimo do bajerja pod gradom Speča lepotica, kjer je 
tudi začetek trim steze in ob njem tudi Bar pri bazenu Mirna, kjer se lahko osvežimo. Trim stezo 
izberemo za nadaljevanje poti in preko hriba pridemo do Gomile, prečkamo cesto in železnico 
ter pridemo do ZOO parka Ranč Aladin, kjer se podružimo z zanimivi živalmi. Nadaljujemo mimo 
Lanšpreža, do Rodin, tu zavijemo levo proti vinogradniškem Gradišču, kjer lahko poskusimo
vinskega posebneža cviček. Če malo odstopimo s planirane poti lahko obiščemo še kočo Plaz
na Debencu. Preko Gorenjega Zabukovja, mimo Trebelnega se spuščamo proti Mokronogu,
če ste še pri volji lahko pri Gorenjem Mokronogu zavijete desno in se vključite na kolesarsko
Trebeljanko (2) in nadaljujete do Mokronoga po tej poti. Drugače pa si lahko ogledamo še cerkev 
Sv. Petra s kostnico, se spustimo v Mokronog in končamo pot.

           TREBELJANKA        
Potek poti: Mokronog - Gorenji Mokronog - Drečji vrh - Čužnja vas - Mala Strmica - Klevevž - 
Zbure - Dolenje Laknice - Srednje Laknice - Gorenje Laknice - Mokronog
Opis:  v Mokronogu se mimo Žalostne gore začnemo dvigovati proti Gorenjemu Mokronogu, 
tu zavije pot levo proti Drečjem vrhu, ki je s 470 m  najvišja točka poti, spuščamo se v dolino in 
kmalu pridemo do Čužnje vasi, ustavimo se na moderni živinorejski kmetiji Škrjanec s sirarno, 
kjer lahko poskusite in kupite dobrote iz senenega mleka. Še naprej se spuščamo in pridemo do 
Klevevža z istoimensko naravno termalno toplico, v bližini so tudi ostanki Klevevškega gradu in 
mlina. Mimo Zbur in preko treh Laknic se vrnemo nazaj v Mokronog.

    
           MOKRONOŽANKA

Potek poti: Mokronog - Bruna vas - Skrovnik - Sveti vrh - Gorenje Laknice - Gorenji Mokronog - 
Trebelno - Gorenji Mokronog - Žužkova dolina - Žalostna gora - Preloge - Mokronog
Opis: iz trškega jedra krenemo mimo Gasilskega doma in starega sejmišča na Lošče, domnevno 
domovanje Mokronožcev, po makadamski poti premagamo ta  močvirski svet in  zavijemo proti 
Bruna vasi in se preko Skrovnika po gozdu vzpnemo na Sveti vrh. Po gozdnih poteh se spuščamo 
in dvigamo preko Gorenjih Laknic in Gorenjega Mokronoga na najvišjo točko poti Trebelno. 
Osvežitev poiščemo v okrepčevalnici Trebelanček, kjer se lahko tudi vpišemo v kolesarsko-
pohodniško knjigo. Po brezpotju se spustimo proti Žužkovi dolini in pod Žalostno goro pridemo 
v zaselek Preloge, do izhodišča je še dober kilometer.

            PO POTI ROMARJEV V NEBESA
Potek poti: Mokronog - Hrastovica - Roženberk - »Cirniška« dolina - Nebesa - Šentrupert - Pot 
Romarjev -  Gorenje Jesenice - Hrastovica - Mokronog
Opis: po odhodu iz trškega jedra ali pa še boljše z Žalostne gore krenemo mimo Gasilskega 
doma in starega sejmišča na Lošče, po makadamski poti obrnemo ob reki Mirni do asfaltne 
ceste Mokronog-Hrastovica, gremo po mostu preko Mirne in ob potoku Jeseniščica po desni 
strani po Poti romarjev, mimo starega kamnitega mostu v Hrastovici, nekaj časa po makadamski 
poti, nekaj časa po asfaltu do začetka hriba Cirnik, tu zavijemo levo na makadamsko pot v dolgo 
»Cirniško« dolino in se počasi vzpenjamo na Vrtovski hrib in naprej na 602m visok hrib Nebesa, 
kjer nas vsak konec tedna pričakuje izletniška kmetija Nebesa.  Tu bomo lahko srečali tudi 
zmajarje ali jadralne padalce saj imajo tu svojo vzletno stezo. Čez drn in strn se spuščamo proti  
Šentrupertu, ko pridemo v dolino se najprej ustavimo pri Izletniški kmetiji Možina v Dragi, kjer si 
privoščimo sveže ribe iz lastne ribogojnice. Nadaljujemo v Deželo kozolcev in si ogledamo muzej 
kozolcev na prostem, osvežitev pa poiščemo v okrepčevalnici San Tropez ob vhodu v muzej. 
V Šentrupertu si ogledamo tudi znamenito župnijska cerkev sv. Ruperta iz leta1420, ki je med 
največjimi gotskimi cerkvami v Sloveniji. Nadaljujemo po Poti romarjev po makadamskih poteh 
preko Gorenjih Jesenic do Hrastovice in potem preko Lošč v Mokronog. 

     
           Z DRUŽINO PO MIRNČANKI 

Potek poti: Mokronog - Preloge - Slepšek - Log - Glinek - Volčje njive - Mirna - Zabrdje - Lanšprež 
- Gomila - Brezovica pri Mirni - po Trim stezi do Mirne - Trstenik - Straža - Šentrupert - Vrh -
Roženberk - Dolenje Jesenice - Hrastovica - Mokronog
Opis: iz centra Mokronoga, mimo šole in športnega centra, zavijemo levo proti zaselku Preloge 
in peljemo naravnost skozi Slepšek, tu obiščemo Kmetijo Berce, kjer dobimo vrhunsko sončnično 
in olje oljne ogrščice, malo stran pa še Šolo jahanja Viktorija, kjer lahko zajahate pravega konja, 
v apartmajih pa lahko tudi preživite nekaj dni. Vozimo ob desnem bregu reke Mirne skozi Log, 
Glinek, Volčje njive, Mirno do Zabrdja, tu zavijemo na makadamsko pot do Lanšpreža, ki nam 
ponudi Kapelo Petra Pavla Glavarja in ostanke gradu Lanšprež. Spet zavijemo na asfalt in se 
zapeljemo do malega živalskega vrta Zoo parka Ranč Aladin, ta bo navdušil predvsem najmlajše. 
Prečkamo železniško progo in se povzpnemo na Brezovico pri Mirni, ter se po Trim stezi 
spustimo do Mirne, okrepčilo najdemo v Baru pri bazenu Mirna s čudovitim pogledom na grad 
Mirna, imenovan Speča lepotica. Skozi center Mirne peljemo po glavni cesti do zaselka Sotla, 
tu zavijemo levo na Trstenik, pod gradom Kot in čez Stražo in Brinje zapeljemo do Šentruperta. 
Obiščemo Deželo kozolcev, se posladkamo s sladoledom v San Tropezu, ogledamo si znamenito 
gotsko župnijsko cerkev sv. Ruperta in se preko hribčka in vasi Vrh spustimo v dolino Globoščice, 
ki se pod Rožemberkom zlije v Jeseniščico, mi pa zavijemo desno in nadaljujemo pot ob tem 
potoku. Mimo Hrastovice, Sv. Roka in Martinje vasi se po asfaltni cesti vrnemo v Mokronog.

Mirnska dolina je velika okrog 300 km2 (kar pomeni 1,5 %  površine Slovenije), dolga je  30 
km in širine do 15 km, leži na stičišču treh evropskih regij:  alpskega, dinarskega in panonskega 
sveta. Je zelo razgibana in ima najvišjo točko na nadmorski višini 850 m in najnižjo na višini 
175 m nad morjem. Ima kar 11 zaščitenih območij Natura 2000, ni okoljsko „poškodovana“, 
ima  dobro ohranjeno in sorazmerno neokrnjeno naravo z zadostnimi količinami vode, gozda 
in ostalih naravnih danosti in tako idealno rekreacijsko središče in dolina oddiha. V dolini so štiri 
znamenite romarske božje poti in cerkve, dve od teh, Žalostno in Veselo goro smo tudi povezali 
s kolesarsko potjo. Nekateri to dolino imenujejo tudi Dolina gradov in cerkva, saj jih najdemo  
na skoraj vsakem gričku, med njimi so eni zginili brez sledu, drugi so v ruševinah, tretji v slabem 
stanju.

Izhodišče in zaključek vseh poti je Mokronog, seveda pa si lahko izberete tudi katerikoli drugi 
kraj na trasi, saj so vse poti krožne. Lahko pa kombinirate tudi več tras in si izberete poljubno, 
vam prilagojeno progo. Za opis zanimivosti in ponudbo krajev ob poti primerjajte tudi opise 
drugih poti.

Mokronog je središče občine Mokronog-Trebelno, je staro trško mesto s pravico do organizacije 
sejmov, do danes se je ohranil živinsko-kramarski sejem vsako tretjo soboto v mesecu. 
Sprehodite se lahko po trškem jedru, kjer boste mogoče srečali kakšnega Mokronožca, Strelov 
turn je ostanek nekdanjega obrambnega zidu, na zahodu kraj omejuje cerkev in hrib z ostanki 
gradu. Žalostna gora z romarsko božjo potjo,  svetimi stopnicami  in cerkvijo Žalostne Matere 
božje pa dopolnjuje kuliso. 
Osvežilo in okrepčilo lahko najdete v stari trški gostilni Zlata kaplja, v okrepčevalnici MIM 
Mesarstvo so specialisti za vse vrste pečenega mesa, v Piceriji Kresnička poleg klasične kuhinje 
ponujajo tudi pice, pivo in kavo pa si lahko privoščite v baru Paradiž.

           PO OBRONKIH OBČINE MOKRONOG - TRBELNO
Potek poti:  Mokronog - Sveti vrh - Srednje Laknice - Dolenje Laknice - Čelevec - Velika Strmica 
- Mirna vas - Roje pri Trebelnem - Štatenberk - Ornuška vas - Radna vas - Bitnja vas - Čilpah - Vrh 
pri Trebelnem - Dolenje Zabukovje - Trebelno - Gorenji Mokronog - Slepšek - Puščava - Hrastovica 
- Pijavice - Bruna vas - Mokronog
Opis: iz centra Mokronoga se zapeljemo mimo cerkve Sv. Tilna v hrib na vrh Smetovšče, kjer
zavijemo levo in se še naprej vzpenjamo do Svetega Vrha, ko ga prevozimo po dobrih 500m
zavijemo desno in se na hitro spustimo v dolino v Srednje Laknice. Lahko pa nadaljujemo po glavni 
cesti še slaba dva kilometra do Vinskega dvora Deu na Malkovcu in se spet vrnemo na traso. Ko
pridemo do glavne ceste, zavijemo levo in se po prevoženih Dolenjih Laknic spet podamo v hrib na 
Čelevec, pa potem spet spust, pa spet dolg vzpon na Veliko Strmico. Pridemo do cestnega križišča 
na koncu vzpona in skrenemo v levo proti Mirni vasi, prevozimo še Roje pri Trebelnem, zapeljemo 
v dolino reke Radulje, obiščemo kmečki muzej v Štatenberku. Naslednji orientir je gasilski dom
Štatemberk, vozimo naravnost skozi Ornuško vas in se počasi dvigujemo do Radne vasi, na vrhu 
zavijemo desno proti Bitnji vasi, nadaljujemo skozi Čilpah in se povzpnemo na Vrh pri Trebelnem, 
najvišjo točko te poti in lepo razgledno točko. Sledi spust v Dolenje Zabukovje, izberemo položno 
pot proti Trebelnem, malo pod vasjo začnemo spust v Mokronog. Če pa se pojavi žeja zavijemo
mimo pokopališča do okrepčevalnice Trebelanček in če nam ni škoda prekiniti lepega spusta in
si zaželimo malo kulturnih dobrin si lahko ogledamo še cerkev Sv. Petra s kostnico. V Gorenjem
Mokronogu zavijemo ostro levo dolino v Slepšek in se napotimo proti Puščavi in na glavno cesto, 
ko prečkamo železniški prehod proge Trebnje-Sevnica zavijemo ostro desno in peljemo naravnost 
skozi Hrastovico in Pijavice, po železniškem prehodu in prečkanju reke Mirne spet ostro zavijemo 
desno v blagi vzpon. Peljemo skozi Bruno vas in se spustimo v Mokronog.
Ta trasa je trasa vsakoletnega dobrodelnega kolesarjenja po obronkih občine Mokronog-Trebelno 
ob občinskim prazniku.

           ZAKLADI DOLINE MIRNE
Potek poti: Mokronog - Puščava - Šentrupert - Mirna - Gomila - Rodine - Trebnje - Mirna - Puščava 
- Hrastovica - Pijavice - Gabrijele - Krmelj - Hinjce - Križišče - Tržišče - Mokronog
Opis:  iz centra Mokronoga se mimo pokopališča  napotimo proti Puščavi in nadaljujemo po glavni 
cesti do Šentruperta, potem nadaljujemo skozi Slovensko vas in Mirno, do Gomile, kjer je odcep 
za Rodine in kmalu se začne rahel vzpon. Mimo Lanšpreža in skozi Rodine pridemo do Dolenje
Nemške vasi, kjer zavijemo desno in že smo v Trebnjem v  vzhodni industrijski coni, zapeljemo do 
krožnega križišča. Normalno pot nadaljujemo z izvozom v prvem izvozu smer Mokronog, lahko pa 
skočimo še do kolesarjem prijazne Gostilne Meglič, ki je v neposredni bližin krožišča in poleg hrane 
in pijače ponuja apartma v zidanici. S postankom ali brez nadaljujemo pot do Mirne, kjer se pred 
znamenitim kamnitim mostom s kapelico sredi kraja ustavimo v Gostišču pri Francki, kjer se najemo 
in osvežimo, lahko pa se tudi nastanimo za nekaj časa. Naravnost po glavni cesti nadaljujemo pot 
do Puščave, tu pred železniškim prehodom zavijemo levo proti Hrastovici, ter skozi Pijavice in
Gabrijele z vzponom in spustom pridemo v rudarski kraj Krmelj, kjer se lahko podkrepimo v Piceriji 
Javor. Iz krožišča zavijemo v hrib na Hinjce, po spustu se znajdemo v kraju Križišče, prečkamo reko 
Mirno in pridemo do magistralne ceste Trebnje-Sevnica, desno po njej nadaljujemo naravnost
skozi Tržišče do Mokronoga. 
Ta trasa je trasa tradicionalnega Kolesarskega maratona po Mirnski dolini.
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Uporabni podatki in kontakti:
KK Dolenjska Balanca    info@kklub-dolenjskabalanca.si     +386 31 329 126
Konzorcij Zakladi doline Mirne in ZDM d.o.o.  PE Zakladi doline Mirne:
info@zdmnatura.si   www.zdmnatura.si     +386 7 34 35 600
Vse pravice pridržane. Vsako razmnoževanje, predelava ali shranjevanje na kateremkoli 
mediju je prepovedano. Na predlaganih poteh vozite na lastno odgovornost!
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Okrepčevalnica Koča PLAZ Debenec
Debenec 2, 8233 Mirna
Tel.:  +386  031 211 207
rakar.tadej@gmail.com

 Ponudba: hrana, pijača, prenočišča 

Stoji na vrhu 547m visokega Debenca, v neo-
krnjeni gozdni naravi med krošnjami dreves. 
Najbolj poznana je po prvomajskih srečanjih, 
je pa tudi priljubljena točka pohodnikov in 
kolesarjev. Lakoto poteši ocvrti piščanec, 
domače jedi, ribe  ali žar, tudi v zimskem času.

Odprto: petek, sobota, 
nedelja, prazniki; ostalo dogovor. 1

Kmetija BERCE
Slepšek 6, 8230 Mokronog
Tel.:  +386 7 30 49 192, +386 41 491 264
berce.jelka@gmail.com

 Domača hladno stiskana olja, semena 

Vrhunska pridelava sončničnega olja in olja 
oljne ogrščice ter pridelava makovega in 
lanenega semena še vedno poteka upočasnjeno, 
premišljeno, dosledno. Olje je pridobljeno po 
hladnem postopku, odlikuje ga nespremenjena 
sestava maščobnih kislin, značilna za posamezno 
vrsto olja.

Odprto vse dni v tednu. 5 6

Picerija JAVOR
Krmelj 85, 8296 Krmelj
Tel.: +386 31 757 000
tusmarket.berk@siol.net

 Hrana, pijača

Pice iz krušne peči.

Odprto vse dni v tednu.

1 5
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Bar pri Bazenu Mirna
Mirna
Tel.: +386 31 408 637

Odprto sezonsko. 7

Picerija KRESNIČKA
Florjanska cesta 7, 8230 Mokronog
Tel.:  +386 51 632 634
stanislav.brecko@gmail.com

 Hrana, pijača

Kresnička, gostilna in picerija v Mokronogu, 
kjer se lahko sprostite in okrepčate z jedmi in 
pijačo v prijetnem ambientu, bodisi na terasi ali 
v notranjosti. Pica vas bo prepričala, lahko pa si 
privoščite tudi druge klasične in domače jedi.

Odprto vse dni v tednu, razen v ponedeljek.

1 2 3 4 5 6 7

Gostilna MEGLIČ 
Obrtniška ulica 2, 8210 Trebnje
Tel.: +386 7 30 44 551, +386 41 648 631
www.gostilna-meglic.si,  info@gostilna-meglic.si

 Hrana, pijača, prenočišča - apartma

Hrana je za telo, vino je za dušo - to prepričanje 
nas vodi že od leta 1978, dobro ime ohranjamo z 
odlično domačo hrano in odprtimi dolenjskimi 
vini. Turizem v zidanici Apartma Meglič - možnost 
prenočitve v apartmaju  v zidanici Skrovnica.
Kolesarjem prijazna gostilna.

Odprto vse dni v tednu, razen v torek.

7

Okrepčevalnica MIM Mesarstvo
Stari trg 23, 8230 Mokronog
Tel.:  +386 7 34 99 590, +386 41 730  166
mim.mesarstvo@gmail.com

 Hrana, pijača, mesni izdelki

Mesnica in okrepčevalnica z zanimivim ambientom  
v trškem jedru ponuja najboljše iz svežega mesa 
za ljubitelje vseh vrst pečenja. Lahko si privoščite 
pravo mesno pojedino v okrepčevalnici ali pa si  
naročite za domov, pot, piknik ali drugo priložnost.

Odprto vse dni v tednu, razen v nedeljo.

1 2 3 4 5 6 7

Izletniška kmetija, ribogojnica MOŽINA
Draga 25, 8232 Šentrupert
Tel.: +386  7 30 40 239, +386 51 661 340
jozicagolob44@gmail.com

 Hrana, pijača, sveže ribe

Na Izletniški kmetiji Možina si lahko privoščite 
jedi, ki jih obogatijo postrvi iz lastne vzreje na 
raznorazne načine, kot glavna jed, predjed, 
priloga, lahko so pečene, prekajene…
Lahko pa si privoščite tudi klasično domačo hrano 
in vina. Možnost nakupa svežih postrvi iz lastne 
ribogojnice.
Odprto vse dni v tednu,
razen v ponedeljek in torek. 1 4 5 7

Izletniška kmetija NEBESA  
Hom 23, 8232 Šentrupert
Tel.: +386 31 301 008

 Hrana, pijača

Izletniška kmetija, poimenovana po 602m 
visokem hribu Nebesa, najvišjem vrhu občine 
Šentrupert, z res nebeškim razgledom na 
Mirnsko dolino in večjem delu južne Slovenije.  
Kmetija je tudi cilj pohodov ob polni luni iz 
Šentruperta in kolesarskega vzpona v Nebesa, 
tu je tudi vzletišče za jadralne zmaje in padalce.
Odprto petek, sobota, 
nedelja in po dogovoru. 4

Bar PARADIŽ 
Pod gradom 15, 8230 Mokronog
Tel.:  +386 41 472 514
vidmar.lojze63@gmail.com

 Pijača

Bar s pokrito teraso v centru Mokronoga je 
zaželjeno mesto sprostitve mladih, tako po srcu, 
kot po duši.
Na točenem pivu ali dobri kavi, pa se radi 
oglasimo tudi kolesarji po kolesarskih podvigih.

Odprto vse dni v tednu.
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Gostišče PRI FRANCKI 
Glavna cesta 11, 8233 Mirna
Tel.: +386 7 34 34 250;  +386 41 720 050
 gostisce_pri_francki@siol.net

 Hrana, pijača, prenočišča 

Ob starem kamnitem mostu preko reke Mirne 
se nahaja stara domača gostilna Pri Francki 
z odlično domačo hrano, širokega izbora in  
dolenjskimi vini. Gostišče ponuja prenočišča v 
9 dvoposteljnih sobah s kopalnico, WC, Wi-Fi, 
satelitsko TV in sobnim bifejem. Kolesarjem 
prijazno gostišče, tudi z možnostjo izposoje 
kolesa. Prijazno do večjih skupin športnikov.
Odprto vse dni v tednu, razen v četrtek. 1 5 7

Zoo park - RANČ ALADIN 
Gomila 25, 8233 Mirna
Tel.: +386 31 232 913
www.kamela.si, damjan.zupan10@gmail.com

 Živalski vrt;  pijača, prigrizki, (hrana) 

Zoo park je domovanje okoli sto domačih 
in eksotičnih živali: kamel, kengurujev, risov, 
rakunov, ježevcev, nosatih medvedov, volkov, 
divjih prašičev, antilop, osličkov, ponijev, lam ... 
Dodatno zabavo  za najmlajše ponujajo velika 
igrala in tematske igre. Osvežimo  se lahko 
s sladoledom, kavo, osvežilno pijačo. Hrano 
pripravijo za večje najavljene skupine.
Odprto vse dni v tednu. 1 5 7

Okrepčevalnica SAN TROPEZ  
Šentrupert 4, 8232 Šentrupert
Tel.: +386 41 876 217
damjanaaa@gmail.si

 Pijača 

Kolesarjem, pohodnikom, jahačem in aktivnim 
turistom prijazen lokal se nahaja na vstopni točki 
muzeja Dežele kozolcev ter predstavlja prostor 
srečevanja in druženja. Poleti boste uživali ob 
odličnem točenem sladoledu, pozimi pa ob 
vroči čokoladi in kuhanem vinu.San Tropez je za 
mnoge MTB navdušence tudi začetna in končna 
točka prireditve RD bajkam ŠENTRUPERT. 
Odprto vse dni v tednu. 1 4 5 7

Kmetija ŠKRJANEC   
Čužnja vas 1, 8231 Trebelno
Tel.: +386 40 333 401
www.skrjanec.si, info@skrjanec.si

 Kmečki turizem in kmečka trgovina 

V osrčju dolenjskih gričev, na nadmorski 
višini 480m se nahaja Kmetija Škrjanec z več 
stoletji dolgo tradicijo kmetovanja, predvsem 
z živinorejo. Pred nekaj leti smo se na kmetiji 
začeli ukvarjati tudi s predelavo mleka in tako 
danes predelujemo seneno kravje mleko v skoraj 
trideset različnih vrst mlečnih izdelkov.

Odprto vse dni v tednu. 2

Okrepčevalnica TREBELANČEK  
Trebelno 19, 8231 Trebelno
Tel.: +386 51 206 504
piskur.david1276@gmail.com

 Pijača, hrana za zaključene družbe 

Kolesarji in pohodniki so pogosti obiskovalci 
prijetnega lokala na koncu vzpona in ob vhodu 
na Trebelno, malo k temu pripomore tudi Vpisna 
knjiga za kolesarje in pohodnike, kjer lahko 
vpisujete svoje podvige. Trebelanček je tudi cilj 
tradicionalnega Hitrostnega vzpona na Trebelno 
za istoimenski pokal.

Odprto vse dni v tednu. 1 3 6

Šola jahanja VIKTORIJA 
Slepšek 10, 8230 Mokronog
Tel.:  +386 41 941 120
www.solajahanja.com, info@solajahanja.com

  Jahanje, šola jahanja, prenočišča  

Poleg kolesa lahko zajahate tudi konja in uživate 
v terenskem jahanju ali se naučite osnov jahanja. 
Šola jahanja Viktorija poleg druženja s konji 
ponuja tudi možnost nastanitve v apartmaju 
Viktorija v vinski gorici Žempoh. 

Odprto vse dni v tednu.

5 6

VILLA KATARINA   
Martinja vas pri Mokronogu 47
8230 Mokronog
Tel: +386 51 721 712    

  Prenočišča - apartma 

V ekološko usmerjeni Villi Katarini vas pričakuje  
velik, komfortni in srčno urejen apartma (120 
m2), ob reki Mirni iz katerega imate prekrasen 
pogled na Kum, čez Mirnsko dolino in Nebesa nad 
Šentrupertom. 

Odprto vse dni v tednu.

1 4 5

Vinski dvor DEU
Malkovec 11, 8295 Tržišče
Tel.: +386 40 368 359
www.deu-mokronog.si, info@deu-mokronog.si  

  Hrana, pijača, prenočišča - apartma 

Odlična zgodba za vse, ki želijo doživeti pristnost 
dolenjske domačnosti, pa naj bo to zasebni, 
družinski, izletniški ali večdnevni počitniški, 
izobraževalni, poslovni in kongresni dogodek. 
Poleg kulinarike z značilnimi slovenskimi jedmi 
in hišnimi posebnostmi, ponuja Vinski dvor 
avtohtona dolenjska vina.
Odprto za nedeljska kosila,
ostale dni po dogovoru. 6 7

Gostilna  ZLATA KAPLJA 
Stari trg 3, 8230 Mokronog
Tel.: +386 7 349 96 40
www.deu-mokronog.si, info@deu-mokronog.si     

  Hrana, pijača

Gostilna Zlata kaplja, od nekdaj duša in srce 
družine Deu, že vse od leta 1919 vabi na odlična 
domača kosila, poslovne dogodke in družinska 
srečanja. Poleg odlične kulinarike in izbranih 
vin je gostilna poznana tudi po zbirki starih 
predmetov, kočijah in še marsičem. 

Odprto vse dni v tednu, razen nedelje.
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