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“Dajmo, ohranimo Slovenijo slovensko, ne   do-
volimo izničiti vsaj tega, kar je malega  ostalo, 
bodimo prepoznavni po kozolcih  in  kaščah 
lesenih, podih in »štalah« velbanih in kamenih ter 
hramih po vinskih goricah pol zidanih pol lesenih.”

Marina Okorn

GOSTINSKA PONUDBA

OKREPČEVALNICA FLORIJANTOPLAR FLORIJAN

Kapaciteta okrepčevalnice: gostinska soba do 40 se-
dežev
Kapaciteta pod toplarjem: do 90 sedežev
Kapaciteta na toplarju: do 50 sedežev
Okolica toplarja: neomejeno število gostov

Kulinarična ponudba našega centra temelji na predho-
dnem dogovoru in rezervaciji. Odlikuje jo pestrost  ter 
raznolikost. 
Pripravljamo jedi z žara, vegetarijansko hrano, jedi iz 
»pod peke«, jedi po receptih naših babic, hišne speci-
alitete (kruh iz krušne peči, raznoliki domači štruklji, 
raznovrstne kaše, »zaroštani močnik« na več načinov, 
ribje jedi,...)....
Nudimo kosila, cateringe, samopostrežne bifeje, piknik 
ponudbe, slow food...    
Meniji in postrežba se razlikujejo od načina priprave 
jedi, števila oseb, vse pa se prilagaja na osnovi uskla-
jevanj z željami naših cenjenih gostov.
Po dogovoru je možna nočitev na toplarju.
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DODATNA PONUDBA
ETNOLOŠKI MUZEJ

REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

V okviru etnološkega muzeja ima restavriran toplar iz 
leta 1902,  pod svojo streho in v bližnji okolici, za obi-
skovalce na ogled  stara orodja, kakršne so uporabljali 
naši predniki.

Pod toplarjem  je mogoče opazovati razstavljene stare 
predmete, kateri so bili nekoč namenjeni za uporabo pri 
raznih kmečkih opravilih.
Namen etnološkega muzeja je tudi obuditev starih obi-
čajev in plesov, katere zavestno predstavljajo občasno 
gostujoče folklorne skupine. 

Kozolec je in naj ostane simbol slovenskega. Zahva-
la ter spoštovanje našim prednikom, kateri so z veliko 
vnemo obdelovali premalokrat spoštovano slovensko 
zemljo.

V neposredni okolici rekracijskega piknik centra so igri-
šča za nogomet, odbojko na mivki, otroške gugalnice. 
Ostale zelene površine so primerne za raznovrstne zu-
nanje dejavnosti (lokostrelstvo, kampiranje z avtodo-
mom, prikolico, šotori, jahanje) ter brezskrbno preži-
vljanje prostega časa otrok.

Širša okolica ponuja možnosti za pohodništvo, kole-
sarjenje, igranje golfa ter predhodno organiziran ogled 
vzreje damljakov.

Znane pohodne poti vodijo do romarske cerkve na Za-
plazu, mirnskega gradu, do cerkve sv. Florijana na Ra-
čjem selu ali pa v vinske gorice. Tu je možna degusta-
cija cvička in ostalih, ki so pridelani na integrirani način 
v naši vinski gorici Trnič.

Bližnji ribnik Blato, ki je v lasti RD Novo mesto, ponuja 
fotolov in ribolov. 

LOKACIJA
Vas Blato  spada v KS Račje selo, ki je 3 km oddaljena 
od železniške in avtobusne postaje Trebnje in prav to-
liko od Velike Loke.

Rekreacijski piknik center toplar Florijan se nahaja v 
neposredni bližini vasi Blato. Dostop je možen z avto-
mobilom, avtobusom. 

Kako do nas:
Iz smeri Ljubljana, po avtocesti do Trebnjega, prav 
tako iz smeri Zagreba. 
V glavnem križišču v Trebnjem se peljete naravnost za 
smer Cviblje, Pekel, skozi vas Račje selo. 
Pred začetkom vasi Blato stoji oglasni kozolec, na ka-
terem je oznaka za našo Okrepčevalnico Florijan, ki se 
nahaja v središču vasi in oznaka za Toplar Florijan. 
Do le tega pridete, če zavijete desno pri oglasnem ko-
zolcu in peljete po cesti mimo polj do bližnjega gozda. 


