
DRAGA/I POHODNICA / POHODNIK! 
 

Krak E7 - Pot Mare Rupene, vas vodi preko 
gozdov, travnikov, rodovitnih polj in 
vinogradov ter vasi razgibane dolenjske 
pokrajine. Vse to predstavlja bogastvo naše 
naravne in kulturne dediščine in je delo 
narave ali pridnih človeških rok. Varujmo in 
ohranjajmo to bogastvo, da ga bodo lahko 
občudovali tudi tisti, ki pridejo za nami. 
 
Pot je označena z rdeče-rumenimi 
markacijami, ki se jih držite, da se na poti ne 
bi izgubili ali prispevali k uničevanju okolja in 
po nepotrebnem plašili divjadi. Nadihajte se 
svežega zraka in se naužijte lepot 
dolenjskega kraškega sveta, pri čemer ne 
spreglejte vasic in če le utegnete 
spregovorite tudi s prijaznimi domačini. 
 
V Dobrniču si lahko v Kulturnem domu 
ogledate spominsko sobo 1. kongresa SPŽZ, 
razstavo likovnih del ter predstavitev 
nagrajenega projekta osnovnošolcev »Teče 
mi, teče vodica« o vodnih virih v Dobrniški 
dolini, baročno cerkev sv. Jurija z doprsnim 
kipom in krstnim kamnom škofa Barage, pri 
katerem je bil krščen tudi nadškof dr. Šuštar. 
 
Na stojnici KTD je na razpolago žig poti in 
vpisna knjiga za pohodnike. Tam dobite tudi 
vse druge informacije. 
 
Po vrnitvi v Žužemberk si lahko pod 
vodstvom predsednika TD Žužemberk g. 
Kostevca ogledate še tamkajšnji grad. 
 
ŠTARTNINE ZA POHOD NI, VESELI PA BOMO 
VAŠIH PROSTOVLJNIH PRISPEVKOV, KI JIH 

LAHKO ODDATE NA NAŠI STOJNICI. 
 

HVALA ZA OBISK IN  
NASVIDENJE PRIHODNJE LETO! 

 EVROPSKE PEŠPOTI IN NJIHOV NAMEN 
 

Evropski pešpoti E6 in E7 v Sloveniji sta del 
mreže enajstih pešpoti, ki prečijo Evropo. E6 
teče od mejnega prehoda Radlje do 
Strunjana, E7 pa od mejnega prehoda Robič 
do Hodoša. Poti so označene z okroglimi 
rdeče-rumenimi markacijami, odcepi pa z 
isto obliko in barvo markacije, le notranji in 
zunanji pas markacije se po barvi zamenjata. 
Namen popotništva po evropskih pešpoteh 
je spoznavanje ljudi, krajev ter naravne in 
kulturne dediščine, predvsem pa 
povezovanje ljudi različnih narodov in kultur. 
Evropske pešpoti vabijo, da bi po njih hodili z 
ramo ob rami, zazrti v skupne cilje in sožitje, v 
dobro vseh. (iz govora g. Toneta Lesnika, ob 
otvoritvi poti leta 2003 v Dobrniču). 
 

Pot Mare Rupene je bila zasnovana v letu 
2003 na pobudo Društva Dobrnič, ob 
podpori Občine Trebnje, KS Dobrnič in 
Kulturno turističnega društva Dobrnič in 
velikem angažiranju pripravljalnega odbora, 
kot trajen spomin na l. 2003 umrlo Maro 
Rupena (rojeno l. 1918 v Mirni Peči), 
delegatko prvega kongresa Slovenske 
protifašistične ženske zveze in na kongresu 
izvoljene prve sekretarke te organizacije ter 
kot na neumorno aktivistko za izboljšanje 
položaja kmečkih žensk in razvoj slovenskega 
podeželja, posebej manj razvitih območij 
Dolenjske. Po njeni zaslugi je bil prav na 
območju KS Dobrnič izpeljan odmeven FAO 
projekt za razvoj kmetijstva in podeželja 
(1985-1988). 
 
 
 
Izdalo:  
Kulturno turistično društvo Dobrnič,  
oktober 2007 
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5. pohod, 14. oktober  2007 

 


