
 

  

 
 

11.4         Pohod  Mirna – Debenec – Zglavnica (549 m) in nazaj 
 

Kdaj: v sredo, 09. februarja  2022 
 

Opis poti: odhod iz železniške postaje Trebnje z vlakom (uporabite brezplačne karte oz. kupite 

vozovnice) ob 8.25 na Mirno – pogoj PCT in maska (varianta: z osebnimi avtomobili do ŽP 

Mirna). Iz Mokronoga in Šentruperta se pripeljete s svojim prevozom na železniško postajo 

Mirna ob 8.30 uri. 

 

Pot do koče na Debencu traja cca 1 uro in 30 minut in se začne na Mirni, kjer lahko občudujemo 

župnijsko cerkev sv. Janeza Krstnika in čudovit most v osrčju kraja. Debenec se dviga južno 

od Mirne. Odpravimo se proti zaselku Zapuže, med potjo prečkamo železnico. Na levi strani 

na vrhu naselja zagledamo grad Zapuže iz leta 1578, ki je bil tudi zatočišče protestantov, zdaj 

pa so tam stanovanja. Skozi gozd se vzpenjamo do vinorodnih območji Reber in Stan. Po 

asfaltirani cesti pridemo do kapele Žalostne Matere Božje iz druge polovice 19. stoletja. Po 

kolovozni poti, ki vodi skozi gozd se povzpnemo na vrh Debenca.  

Pot nadaljujemo skozi Blatni klanec in Gor. Zabukovja do trigonometrične geodetske točke 
Zglavnica (Piramida Vrh). Od tu je v lepem vremenu neverjetno lep razgled po celi Sloveniji. 
To je del Urbanove pohodne poti, ki poteka iz Rodin do Šmarjeških Toplic (30 km). Sv. URBAN 
je bil  zavetnik vinogradnikov, viničarjev, vinarjev, sodarjev, vinogradov, vinske trte in vina; 
proti mrazu, neurju in streli; proti pijanosti… 

»Če Sv. Urban (25.maj) greje zelo, trgatev dobra bo« (ljudski pregovor). 

 
 

Vrnili se bomo na železniško postajo Mirna, kjer  ob 13.27 uri odpelje vlak za Trebnje. 

 

Predvideni čas hoje: cca 4 do 5 ur 

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

in pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena:  5 EUR (zavarovanje in DDV) 

Prijave:  v pisarni CIK-a do petka, 04. februarja 2022 

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

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 ! 


