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LISEC - na južni strani je pobočje 
posejano z vinogradi in zidanicami 
predvsem ljubiteljskih 
vinogradnikov, sicer z gozdom 
poraščen hrib. Na njem stoji tudi 
starodavna lepa cerkvica sv. Križa z 
bogato notranjo opremo. 

ŽUŽEMBERK - trško, v središču 
sklenjeno pozidano naselje nad 
strmim levim bregom reke Krke. 
Grad, ki se obnavlja se omenja že 
leta 1246. Najprej je bil v lasti 
Habsburžanov nato pa grofov 
Turjaških. Litoželezni vodnjak na 
trgu je izdelek nekdanje livarne na 
Dvoru. Na vzpetini nad krajem stoji 
na novo pozidana cerkev sv. 
Mohorja in Fortunata, ki je bila v 
ruševinah dolga leta po II. svetovni 
vojni. Na sosednjem griču je 
spomenik padlim borcem NOV 
različnih narodnosti v II. svetovni 
vojni. 

DOBRNIČ - osrednje naselje Dobrniške doline, ki je bilo že zgodaj poseljeno. V kraju stoji znamenita 
baročna cerkev sv. Jurija iz l. 1777, v kateri sta bila krščena kar dva škofa: Friderik Irenej Baraga - 
škof in misijonar med ameriškimi Indijanci in slovenski svetniški kandidat ter pokojni ljubljanski nadškof 
dr. Alojzij Šuštar. V kraju je tudi spominska soba 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, 
ki se je v kraju odvijal od 16. do 18 oktobra 1943 in druge zanimivosti. 

GLOBODOLSKO POLJE je edino kraško polje v 
Sloveniji, ki leži v smeri sever-jug, dolgo skoraj 4 
km in široko do 750 m. V z gozdom obkroženi 
dolini so locirana tri naselja: Gorenji, Srednji in 
Dolenji Globodol. V Dolenjem Globodolu stoji 
cerkev sv. Marije Magdalene. Gorenji Globodol 
je izredno zanimiv zaradi svoje ohranjene 
arhitekture in značilne postavitve domačij ob 
cesti. 

DOLENJSKE TOPLICE 
Staro naselje, znano predvsem 
po termalnem zdravilišču, ki se 
omenja že v 13. stoletju. Staro 
jedro je ob barokizirani cerkvi 
sv. Ane iz 1648. Ob južni strani 
cerkve je ostanek nekdanjega 
taborskega obzidja s strelnimi 
linami. Na hribu Cvinger je bila 
prazgodovinska naselbina.

ŠMAVER - razgibano vinorodno območje 
z dvema slikovitima cerkvama: sv. Ane 
na vrhu hriba in sv. Mavricija mimo 
katere vas popelje pot E7. 


