
 

  
 

 

10.5     Pohod  po  Velikolaški kulturni poti  

(Retje-Fran Levstik, Podsmreka-Josip  Stritar, Rašica-Primož Trubar)               
 

Kdaj:  izjemoma v soboto, 08. februarja  2020 

Opis poti: s posebnim avtobusom ob 6.30 iz Mokronoga, skozi Šentrupert, Mirno mimo PC 

Mercator in izpred CIK-a  Trebnje ob 7. uri.  

Velikolaška kulturna pot je krožna pot, ki povezuje rojstne kraje naših velikih rojakov Frana 

Levstika, Josipa Stritarja in Primoža Trubarja. Pot je lahka, z nekaj manjšimi vzponi in spusti. 

Začeli jo bomo v Velikih Laščah, naselju sredi naravne sklede, obkrožene z gričastimi grebeni. 

Cerkev Marijinega rojstva, zidana na vrhu vzpetine, mogočno obvladuje stavbe pod seboj. Na 

prostoru pred cerkvijo je Levstikov spomenik, ki je bil postavljen dve leti po njegovi smrti. Iz 

Velikih Lašč vodi pot na hrib, kjer stoji cerkev sv. Roka. Mimo Srobotnika se steza vije med 

travniki in njivami do Dvorske vasi in Male Slevice. Ob lepem vremenu nam bo pogled uhajal 

na Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Triglav… 

Pot do Velike Slevice je lepa in poplačana z užitkom ob obisku Marijine cerkve nad vasjo. Še 

so žive legende o Turkih in Mariji, ki jih je pregnala. Za cerkvijo bomo zavili v gozd in se spustili 

v Podsmreko,  Stritarjevo rojstno vas. Njegove rojstne hiše ni več. Na steni nove hiše je 

vzidana spominska plošča in Stritarjev relief, delo kiparja Franceta Goršeta. Iz Stritarjevih dni 

pa je ostala ohranjena kašča. Valovita cesta nas bo vodila dalje do Brankovega in se nato 

dvignila na Ulako, kjer nas bo čakal avtobus in nas zapeljal do Rašice, rojstnega kraja Primoža 

Trubarja. 

Ker ne moremo lačni domov,  bo po stari navadi v gostišču obrok, seveda ob doplačilu. 

          

            Fran Levstik          Josip Stritar      Primož Trubar 
 

Predvideni čas hoje: 3 do 4 ure 

Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane 

in pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena: 10 EUR 

Prijave:  v pisarni CIK-a do petka, 07. februarja 2020 

Dodatne informacije: tajništvo CIK-a  07 34 82 100  ali: Ivica  041 883 823  

                                     ali hočevar.martin@gmail.com 

Opomba:V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe programa. 
 

Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek ! 


