
 

 
 

Popotna malha  
HIŠA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE (Šmarješke Toplice) 

Torek, 28.11.2017 
 

Prva letošnja Popotna malha nas vabi v občino Šmarješke Toplice, kjer domuje obilje vodnih virov in bogata 
dediščina narave, kulture in izročila. Prva pisna omemba teh krajev sega skoraj 1000 let nazaj, v leto 1074. 
Najprej nas bo pozdravilo zdravilno območje KLEVEVŠKE TOPLICE, hipotermalni vrelec ob desnem bregu reke 
Radulje, ki se po 33 km svojega toka izlije v reko Krko. Odmaknjeno dolino napolnjujejo zvoki brzic in slapov Radulje, 
zaradi česar so v preteklosti podelili kraju blagozvočno ime: »pojoči slapovi« (nemško Klingenfels). Nad reko je poleg 
drugih podzemnih jam tudi znamenita Ajdovska jama, edina topliška jama s termalnim izvirom v Sloveniji. Grad 
Klevevž, nekoč Klingenfels, je danes le še spomin, skrit v razvalinah nad sotesko. 
 

 
                     Klevevška Toplica               Grad Klevevž pred 2.sv. vojno                 Hiša žive dediščine  Bela Cerkev 

 

Vas BELA CERKEV je dobila ime po beli, zidani cerkvi, ki se je v preteklosti razlikovala od ostale lesene vaške 
arhitekture. Poznobaročna župnijska cerkev sv. Andreja stoji na najvišji točki naselja na mestu predhodne 
srednjeveške cerkve, prvič omenjene že leta 1283. Pod njo se nahaja bivša osnovna šola (od 1860-1970), sedaj 
preurejena v medgeneracijski interpretacijski center dediščine, imenovan HIŠA ŽIVE DEDIŠČINE – »Iz narave in 
preteklosti za prihodnost«. Skozi vodeni ogled bomo spoznavali pestro preteklost območja Šmarjeških Toplic in 
živahen utrip, ki ga domačini, medsebojno zelo povezani in aktivni, živijo danes. Posebej dejavno je Društvo 
podeželskih žena. Simbol hiše predstavlja bronasti obesek izpred 2000 let s pomembnim sporočilom za današnji čas. 
Tam so doma tudi zgodbe o škratih, ki so nekoč radi pomagali ljudem, dokler jih ni pregnala človeška nadutost. A 
škratki in vile do današnjih dni ostajajo tihi zavezniki dobrih ljudi… 
Termalna voda je med najpomembnejšimi naravnimi vrednotami območja, ki razvija 
zdraviliško dejavnost od leta 1792 dalje. Prvotno so se ŠMARJEŠKE TOPLICE 
imenovale Jezerske Toplice; temperatura zdravilnega vrelca je 34°C. Leta 1956 so 
toplice postale zdravstvena ustanova kot zdravilišče, od leta 1973 so se skupaj z 
Zdraviliščem Dolenjske Toplice vključile v skupino Tovarne zdravil Krka. Danes so 
Terme Šmarješke Toplice specializirane za rehabilitacije bolezni srca, ožilja in poškodb 
gibalnega sistema. Sprehodili se bomo skozi ZDRAVILIŠKI PARK in skozi nekatere  
zgodbe iz bogate topliško-zdraviliške zgodovine. Največji znamenitosti parka sta 
vodnjak s kipom ženske in indijski ali sveti lotos na jezercu, ki s svojimi rožnatimi cvetovi navdušuje obiskovalce od 
blizu in daleč. Zdraviliški park je prizorišče rekreativnih, kulturnih in družabnih dogodkov v kraju.  
 

Priporočilo za pot: udobna obutev. 
 

Odhod avtobusa:                                       

8.00 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 

8.05 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 

8.15 – CIK Trebnje  

8.20 – AP Mercator Center Trebnje  

8.30 – AP Mirna 

8.40 – AP Šentrupert 

8.50 – AP Mokronog 

9.00 – AP Tržišče  

Cena: 15,00 EUR minimalno 30 udeležencev 

vključuje:  

            avtobusni prevoz, vodeni ogled in mala   

            degustacija v Hiši žive kulturne dediščine,   

            nezgodno zavarovanje in DDV. 

 

 

Malica iz popotne malhe. 

 

Povratek: Mokronog do 16. ure, Šentlovrenc do 17.ure.  
 

Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5,10€ dražja, v kolikor je še prostor na avtobusu. Pravočasno 

odjava do petka, 24.11.2017 do 12. ure, da prejmete plačilo nazaj. 

Dodatne informacije na CIK Trebnje pri Martina Podlesnik: 07 34 82 104, martina.podlesnik@ciktrebnje.si 

mailto:martina.podlesnik@ciktrebnje.si

