
 
 
 

5. POHOD PO POTI MARE RUPENE  
 

Kulturno turistično društvo Dobrnič vas v nedeljo, 14. oktobra 2007, vabi na 
5. pohod po kraku Evropske pešpoti E7, poimenovanem Pot Mare Rupene, ki 
poteka od Dolenjskih Toplic preko Globodola in Šmavra do Dobrniča in z 
druge strani iz Žužemberka preko Lisca do Dobrniča. Pohodniki po daljši poti iz 
Dolenjskih Toplic do Dobrniča (okrog 22 km oz. 7 ur zmerne hoje) in krajši iz 
Žužemberka do Dobrniča (okrog 12 km oz. 4 ure zmerne hoje) se bodo na pot 
odpravili ob 8h zjutraj. Zbirno mesto v Dolenjskih Toplicah je na Zdraviliškem 
trgu (pred hoteloma), v Žužemberku pa na trgu pred gradom. Pot je 
markirana, zagotovljen pa bo tudi vodič in zloženka s karto poti. Med potjo 
bomo poskrbeli za topel napitek in kakšen priboljšek: v Domu na Frati za 
pohodnike, ki bodo šli na pot iz Dolenjskih Toplic ter na domačiji Bukovec v 
Volčjih jamah za popotnike iz smeri Žužemberk. Za prevoz na izhodišče 
(Dolenjske Toplice oz. Žužemberk) po končanem pohodu bo poskrbljeno. 
Priporočamo opremo za sredogorje. Pot je primerna in zanimiva tudi za gorske 
kolesarje, ki se lahko podajo na krožno pot.  
 

V Dobrniču bo pohodnikom na razpolago tudi žig poti, domači gasilci pa 
bodo poskrbeli za hrano in pijačo ter prijetno vzdušje.  
 

Zaradi organizacije prevozov po končanem pohodu na izhodišča (oz. 
izjemoma tudi zjutraj iz Dobrniča) je nujno, da se pohodniki, ki boste rabili 
prevoz, predhodno prijavite pri KTD Dobrnič na tel.: 031 362 191 (Majda-do 17. 
ure) in 041 923 790 (Matjaž-po 17. uri) ali po e-pošti: ktd-dobrnic@volja.net , 
kamor se lahko obrnete tudi za vse dodatne informacije. 
 

V Dobrniču si boste ta dan v Kulturnem domu lahko ogledali še spominsko 
sobo 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, razstavo likovnih del 
ter predstavitev nagrajenega projekta osnovnošolcev »Teče mi, teče vodica« 
o vodnih virih v Dobrniški dolini, cerkev sv. Jurija in druge zanimivosti v kraju.  
 

Povabite še svoje prijatelje in znance. Veselimo se srečanja z vami! 
 

LEPO VABLJENI ! 
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