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Znamenitosti, doţivetja in kulinarika 
v bliţini apartmaja Four stars ART-PE  

 

= DOŢIVETJA = 

Romantični sprehod po Otočcu 

 

Grad Otočec se nahaja na enem izmed otokov reke Krke. Okolica gradu je odlično urejena, saj je izredno 

bogata s pešpotmi in kolesarskimi stezami. 

 

V bliţnji okolici je golf igrišče, do katerega se lahko odpravite tudi s kolesom ali peš. 

 

V samem gradu se lahko okrepčate v restavraciji Grad Otočec, prejemnici priznanja Michelin plate za posebno 

kakovost hrane. 

 

V poletnem času na Otočcu tudi zunaj organizirajo poroke. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 17 min 

Več: https://www.grad-otocec.com/si/sl/o-destinaciji/ 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/AQkqcvsrXACHQYwz5 

 

Kopanje v Šmarjeških toplicah 
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Šmarješke Toplice so eden izmed biserov Dolenjske. Termalni vrelci vabijo kopalce, sprehajalce in pohodnike 

po lepo urejenih pešpoteh okoli Šmarjeških Toplic, skozi gozd proti Otočcu in po poteh, ki se vijejo okoli term.  

Ravno tako je v bliţnji okolici moč videti ruševine gradu Štrlek, do katerega je urejen dostop za pešce. 

 

Šmarješke Toplice so vabljive zaradi svoje dobre povezave s kolesarskimi potmi, saj je moţno priti po 

kolesarskih poteh vse do Novega mesta.  

Za vse teniške navdušence pa so odlično urejena teniška igrišča.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 20 min 

Več: https://www.terme-krka.com/si/sl/smarjeske-toplice/spa/bazeni/ 

Kontakt: 08 20 50 320 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/6ph2yJUsi65fQaKUA 

 

 

Kopanje v naravnem termalnem izviru Klevevška Toplica 

 

Izkusite kopanje v naravnem termalnem izviru, ki je zajet v manjši bazen s stalno temperaturo od 21 do 25 °C. 

Vstopnine ni. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 26 min 

https://www.visitdolenjska.eu/klevevska-toplica-v-smarjeskih-toplicah.html 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/CWaUXStzQWsAZnr4A 

 

Mini zoo - Ranč Aladin 
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Na ranču Aladin si lahko ogledate tako domače ţivali kot tudi divje vrste ţivali iz vseh kontinentov. Poleg 

ogleda ţivali so na voljo tudi igrala za otroke in prostor za piknike.  

Med vikendi in počitnicami na ranču Aladin organizirajo otroški tabor. Za odrasle pa je v zimskem času na 

voljo romantična Boţičkova koča. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 12 min 

Več: http://www.kamela.si/ 

Kontakt: 031 232 913 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/VENbEw6ATAdSnaH8A 

 

 

Napihljiva igrala pred apartmajem Four stars ART-PE 

 
Nudimo vam najem napihljivih igral, ki jih lahko postavite pred apartma in otrokom omogočite več ur skakanja 

in smeha. Napihljiva igrala so nepozabna zabava za otroke od 2-15 let.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 7 min 

Več: https://www.facebook.com/napihljivaigralaa/ 

Kontakt: 051 665 300 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/VENbEw6ATAdSnaH8A 

 

Imeniten dan v druţbi konjev v Konjeniškem klubu Češča vas 
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Za imenitno preţivet dan obiščite konjeniški klub v Češči vasi, v bliţini Novega mesta. V idiličnem kraju v 

naravi si lahko ogledate kar nekaj vrst konj, vaš otrok pa gre lahko na kratko ali malo daljšo jeţo s konjem. 

Ravno tako lahko v konjeniškem klubu organizirate piknik, saj ponujajo tudi prostor za piknike.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  21 min 

Več: http://www.konji-cescavas.si/ 

Kontakt: 040 942 215 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/CTYeuztMKLQ45YaEA 

 

3 ure adrenalina v Pustolovskem parku Otočec  

 

Za popoln odmerek adrenalina se sprehodite po poligonu, ki ga sestavljajo mostovi, lestve, mreţe in podobni 

pripomočki. Razburljivo popotovanje med drevesi traja 2-3 ure.  

Med počitnicami je Pustolovski park odprt vsak dan.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 20 min 

Več: https://www.terme-krka.com/si/sl/otocec/dozivetja/pustolovski-park/ 

Kontakt: 07 38 48 600 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/Z8uPHfMgQ3PLDckRA 

 

Supanje in raftanje na reki Krki 
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Na voljo so najemi raftov, supov, kajakov ter organizacija raznih team building programov in piknikov ob reki. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 20 min 

Več: https://www.visitdolenjska.eu/kajak-kanu-sup-klub-novo-mesto.html 

Kontakt: 031 633 544 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/qZR8G6ivGv6B8W2e8 

 

Karting Raceland Krško 

 
Kartodrom Raceland se nahaja v Krškem. Dolţina proge je 1050m, sestavljena pa je iz skupno 16 zavojev. Z 

vidika varnosti je to ena najvarnejših pist, saj so njene izletne cone v vseh zavojih preko predpisanih, za še 

večjo varnost pa poskrbijo peščene izletne cone.  

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 37 min 

Več: http://karting.raceland.si/ 

Kontakt: 041 379 333 
Zemljevid: https://goo.gl/maps/FohZLDif6YvvMEPN9 

 

Golf igrišče Otočec 

 

 

 

 

 

 

Golf igrišče Otočec se nahaja v neposredni bliţini gradu Otočec. Osemnajst lukenj se razprostira na  

70 hektarjih je bilo dve leti zapored razglašeno za najboljše golf igrišče v Sloveniji. Igrišče je zanimivo tako za 

profesionalce kot tudi ljubiteljske golfiste.  

 



  

 

Apartma Four stars ART-PE 
Rihpovec 28a 

Trebnje 
 

041 794 492 
app@art-pe.com 

www.facebook.com/artpeapp 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 23 min 

Več: https://www.golf-otocec.si 

Kontakt: 041 30 44 44 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/CVUcvqUpZf8s78ca9 

 

 

Panoramski prelet nad Novim mestom – vzlet iz Letališča Prečna 

 

V bliţnji okolici Novega mesta obratuje letališče Prečna, kjer vam ponujajo panoramski let po okolici Novega 

mesta, dolini reke Krke, po predhodnemu dogovoru pa vas popeljejo tudi nad Triglav ali slovensko obalo.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 24 min 

Več: http://www.aknm.si/ 

Kontakt: 041 987 123 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/CVUcvqUpZf8s78ca9 

 

Raziskovanje lepot Dolenjske s kolesom

 

Na Dolenjskem je več čudovitih kolesarskih poti različnih zahtevnosti.  
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Cestna kolesarska pot od Šentjerneja do Kostanjeviške jame je dokaz, zakaj je Dolenjska ena od najbolj 

priljubljenih destinacij za ljubiteljske kolesarje. 

Od bencinske črpalke sredi Šentjerneja se odpeljemo po glavni cesti, pot se rahlo spušča. Med voţnjo po 

Šentjernejskem polju lahko občudujemo Gorjance in polja. 

Vmesni cilj je Donja Prekopa, skozi vas se peljemo do Dobrave pri Kostanjevici, nato čez most nad potokom 

Trebeţin in v vas Dobe. Le malo nas še loči od slikovite Kostanjevice na Krki, kjer se lahko okrepčamo v 

kakšni od dobrih restavracij ali pa gremo kar naprej do Kostanjeviške jame. Vodeni ogled jame traja 40 minut.  

Pot, ki je dolga osem kilometrov in pol, v povprečju traja 50 minut in je vseskozi asfaltirana. 

 

Več: https://tic.smarjeske-toplice.si/tl_files/temp/Poti_slo.pdf 

https://bit.ly/3iDlSyK  

 

 

 

= ZNAMENITOSTI = 

Slovenska tradicija v deţeli kozolcev Šentrupert 

 

Deţela kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem je prvi muzej na prostem s kozolci na svetu. Ţe v prvem letu in 

pol jo je obiskalo več kot 30.000 obiskovalcev iz več kot 35-ih drţav. 

 

V muzeju se nahaja 19 sušilnih naprav, od tega je 17 kozolcev, med katerimi so zajeti vsi tipi kozolcev v 

Sloveniji. Glavni namen postavitve je prikaz celotnega razvoja kozolca in njegove pomembnosti v slovenskem 

prostoru. 

 

Muzej se lahko pohvali z enim izmed najstarejših ohranjenih dvojnih kozolcev na svetu. Nastanek kozolca 

sega v leto 1795 in se imenuje Lukatov toplar. 

 

Deţela kozolcev ponuja: samostojne in strokovno vodene oglede, prireditve s predstavitvijo značilnih kmečkih 

del in opravil in izvirna otroška igrala iz lesa. 
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Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 20 min 

Več: http://www.dezelakozolcev.si/ 

Kontakt: 040 256 737 
Zemljevid: https://goo.gl/maps/vzXF4EagmaPfbqBX6 

 

Zgodovina Šmarjeških Toplic v Hiši ţive dediščine 

 

V Hiši ţive dediščine deluje medgeneracijski center dediščine s sloganom »Iz narave in preteklosti za 

prihodnost«, ki poudarja pomen kulturne in naravne dediščine kraja oz. območja. 

 

Osrednja podoba Hiše je orant – molivec - obesek iz keltske dobe v podobi človeške postave, ki prestopa 

krog, kar simbolizira, da moramo stopiti iz svojih okov.  

Ko vstopite v Hišo ţive dediščine, si lahko najprej ogledate Zwittrovo dvorano, ki nosi ime po zgodovinarju 

Francu Zwittru, rojenem v Beli Cerkvi. V dvorani s lahko ogledate predstavitveni film občine Šmarješke 

Toplice.  

V Sobi ustvarjalnosti se lahko udeleţite različnih etnoloških delavnic. V Sobi naših prednikov lahko vidite 

različna dela pomembnih osebnosti, ki so se tu rodile ali delovale (Fran Zwitter, Joţe Karlovšek, Janez 

Zalokar).  

Najmlajšim pa je namenjena Škratova soba, v kateri se otroci spoznajo in seznanijo z legendo o 

Belocerkovškem škratu Viniju in z drugimi pripovedkami iz okoliških krajev.  

 

Nad hišo ţive dediščine si lahko ogledate tudi cerkev sv. Andreja, ki izhaja iz baročnih časov. 

 

V Beli Cerkvi pa se lahko dotaknete še enega izročila. V bliţini Hiše ţive dediščine se nahaja jama, ki se 

imenuje Škratova luknja. V davnih časih je pod vasjo potekal dolg rov v katerem so prebivali škratje, ki so 

pomagali ljudem. Zaradi nadutega mladeniča so morali zapustit svoje domovanje in se preseliti na bliţnji Vinji 

vrh. Ker je po tem dogodku vaščanom pomagal samo še en škrat je rov dobil po njemu tudi ime.  



  

 

Apartma Four stars ART-PE 
Rihpovec 28a 

Trebnje 
 

041 794 492 
app@art-pe.com 

www.facebook.com/artpeapp 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 20 min 

Več: https://www.visitdolenjska.eu/hisa-zive-dediscine.html 

Kontakt: 051 648 212 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/ASrJoTNJ4zKqBNFv6 

 

Ogled samostana Pleterje in muzeja na prostem 

 

 

 

 

 

Kartuzijani so skupnost samotarjev, kjer se menihi v samoti in molku posvečajo hoji za Kristusom. Večji del 

samostana je nedostopen za javnost. Odprta pa je stara gotska cerkev iz leta 1406, kjer si lahko ogledate 

multivizijo o ţivljenju menihov in o kulturnozgodovinskih zanimivosti kartuzije.  

Muzej na prostem predstavlja staro tradicionalno kmečko domačijo iz leta 1833. 

 

V hišni prodajalni lahko kupite spominke in pridelke, v primeru predhodnega naročila pa lahko pokušate tudi 

pleterska vina. Degustacija vsebuje 7 vzorcev vin, od cvička, modre frankinje, mašnega vina, predikatnega 

vina ter penine.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  30 min 

Več: http://www.kartuzija-pleterje.si/slo/index_slo.html 

Kontakt: 07 30 81 219 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/WW2BB56izTWCusKx7 

 

Ogled ene največjih slovenskih galerij - Galerije Boţidarja Jakca v 

Kostanjevici na Krki 
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Leta 1974 je v obnovljenih prostorih bivšega cisterijanskega samostana v Kostanjevici na Krki zaţivela 

Galerija Boţidar Jakac. Je ena izmed največjih slovenskih galerij glede na samo površino razstavnega 

prostora in fond, ki ga hrani.  

 

Glavno jedro razstave predstavljajo dela slovenskih ekspresionistov. Poleg njega pa so v stalni razstavi 

predstavljeni še: Joţe Gorjup, Tone Kralj, France Kralj, France Gorše, Janez Boljka, Zoran Didek, Bogdan 

Borčič ter Pleterska zbirka iz bliţnje Kartuzije Pleterje.  

 

Od leta 1961 poteka v Kostanjevici Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva - najstarejši simpozij na svetu, 

definitivno vreden ogleda.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  35 min 

Več: https://www.galerija-bj.si/ 

Kontakt: 07 49 88 140 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/cMT79mUHExSUrJfS7 

 

Zgodovina Dolenjske v Dolenjskem muzeju Novo mesto 

 

 

 

 

 

V Dolenjskem muzeju Novo mesto so obiskovalcem na voljo štiri stalne razstave.  

 

Etnološka razstava prikazuje obrtniški in kmečki način ţivljenja na Dolenjskem v 19. in prvi polovici 20. 

stoletja. Razstava novejše zgodovine predstavlja čas od konca 19. stoletja. Osrednji del je posvečen  

2. svetovni vojni in njenemu vplivu na Dolenjskem. Četrta stalna razstava pa je namenjena novomeškemu 

športniku Leonu Štuklju.  

 

Na voljo so tudi občasne zanimive razstave.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  20 min 

Več: https://www.dolenjskimuzej.si/ 

Kontakt: 07 373 11 11 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/NsqD7i8XfMaFnMnM8 
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Mednarodna razstava likovnih del samorastnikov v Galeriji likovnih 

samorastnikov Trebnje 

 

V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je urejena zbirka likovnih del samorastnikov, ki je nastala kot rezultat 

dejavnosti tabora likovnih samorastnikov. Tabor je bil prvič organiziran leta 1968; kmalu se je preimenoval v 

jugoslovanskega, nato pa v mednarodnega. Cilj teh, sedaj ţe tradicionalnih srečanj umetnikov, je izmenjava 

izkušenj, spoznavanje drugih umetnikov ter ustvarjanje.  

 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje se ponaša z zbirko, ki obsega več kot 1300 del, ki jih je ustvarilo 322 

umetnikov iz 42 drţav. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  10 min 

Več: https://galerijatrebnje.si/ 

Kontakt: 031 371 404 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/BPCyWXjvUXTxuBsWA 

 

 

= KULINARIKA = 

Okusna kosila, pice in mehiška hrana v Gostilni Šeligo 

 

V gostilni Šeligo v Trebnjem, ki ima ţe dolgo tradicijo, vam postreţejo okusne malice in kosila. Poleg klasične 
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slovenske kuhinje, boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji mehiške hrane, hamburgerjev in pic. Obroke je 

moţno naročiti tudi na dom. 

Pet minut hoda od gostilne Šeligo, pa se nahaja slaščičarna Julija, kjer streţejo najboljši sladoled v Trebnjem. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  10 min 

Več: https://www.seligo.si/ 

Kontakt: 07 304 41 21 
Zemljevid: https://goo.gl/maps/Stf5Sv57XVHR8YFP9 

 

Gostilna in picerija Pr' Hladet vedno navduši 

 

Odlična kulinarična ponudba in otroški kotiček v notranjih in zunanjih prostorih bo poskrbel za zabavo 

najmlajših. Ponudba zajema tudi bogato izbiro buteljčnih in odprtih vin. Gostilna Pr' Hladet je odprta tudi ob 

nedeljah. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  17 min 

Več: https://pr-hladet.si/  

Kontakt: 07 304 65 08 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/hh4vEdLhHjyScw1R9 

 

V Gostilni Javornik so doma jedi iz krušne peči 
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Javornikove specialitete iz krušne peči: sezamov hlebček in domača pašteta, hobotnica z blitvo, lignji s 

krompirjem in paradiţnikom, riţota s školjkami, puran s paradiţnikom in papriko, teletina v prekajeni omaki, 

ramstek zapečen s hrenom in gratinirane melancane. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  17 min 

Več: http://www.javornik.com/ 

Kontakt: 07 34 34 534 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/Zi9s936BZCySZhze9 
 

 

Vsak dan na voljo za okusen obrok - Gostišče pri dediju 

 

Gostišče z odlično hrano in pijačo. Vsak dan postreţejo z malicami, kosili in jedmi po naročilu. Gostišče je 

odlično tudi zato, ker ima krasno teraso in igrala tudi za najmlajše.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  22 min 

Več: https://www.visitdolenjska.eu/gostisce-pri-dediju.html 

Kontakt: 041 832 104 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/jQKn9Jb5MFbpFjoT9 

 

Gostilna Vovko – prejemnica “Michelin plate” za posebno kakovost 

hrane 
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Gostilna Vovko je prejemnica priznanja “Michelin plate” za posebno kakovost hrane. 

 

Znana je tudi kot tradicionalna druţinska gostilna, ki se ponaša z odlično kulinariko in bogato vinsko ponudbo. 

Vrhunski kuharji uspešno prepletajo tradicionalno slovensko in dolenjsko kuhinjo z  jedmi z ţara na naravno 

oglje. 

Pri izboru sestavin dajejo prednost preverjenim lokalnim pridelovalcem in kmetom. Gostilna Vovko se nahaja 

le streljaj od gradu Otočec. 

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  22 min 

Več: https://gostilna-vovko.si/ 

Kontakt: 07 308 56 03 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/68KaSv3bEtD95Kcp9 

 

19 | Podeţelska hiša in bistro, ko iščete okusen obrok s čudovitim 

razgledom 

 

 

 

 

 

 

19 | Podeželska hiša & bistro je podeţelska hiša Gradu Otočec z domačo dolenjsko kulinarično ponudbo. 

Hiša je namenjena tako golfistom kakor tudi drugim obiskovalcem.  

 

Na voljo so sveţe pripravljene tradicionalne jedi, ki jih iz lokalno pridelanih sestavin pripravljajo kuharski 

mojstri.  

 

Iz lesa narejena terasa ţe pridobiva naziv naj lokacija z razgledom na dolenjsko golf igrišče. Dodana vrednost 

pa je pogled na zelenico 18. luknje, na kateri izkušeni golfisti navdušujejo opazovalce.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE:  20 min 

Več: https://www.golf-otocec.si/sl/19-podezelska-hisa-bistro-s-cudovitim-razgledom 

Kontakt: 041 304 444 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/g6F5BbFXHqoBYUL78 
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Po sveţo zelenjavo in sadje na Kmečko in rokodelsko trţnico v 

Trebnjem 

 

 

Vsako soboto od 8.00 do 12.00 ure lahko v mestnem parku Trebnje kupite domače sadje, zelenjavo in mlečne 

proizvode; tudi iz ekološke pridelave.  

 

Oddaljenost od apartmaja Four stars ART-PE: 10 min 

Več: https://www.facebook.com/pages/category/Farmers-Market/Kme%C4%8Dka-in-rokodelska-

tr%C5%BEnica-916386431727370/ 

Zemljevid: https://goo.gl/maps/WhrbWQjYzjrtpnYEA 

 


