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Pohod na BAJTURN ali Zaplaški hrib (609 mnv)
najvišji vrh občine Trebnje

Kdaj: v sredo, 13. aprila 2022
Opis poti: odhod z vlakom z železniške postaje Trebnje (uporabite brezplačne karte oz. kupite
vozovnice) ob 7.28 uri do Šentlovrenca. Vrnili se bomo z vlakom ob 13.25 ali 14.31
Št. Lovrenc ob Temenici na Dolenjskem, je tiha vas, kakor bi bila sama na svetu. Grički jo
obrobljajo in polna je zamišljenih njivic, skromnih trat in starin, starih izmučenih tepk in redkih
gozdičev s suhotnimi gabri, bukvami in brezami. Skozi vasico teče Temenica, ki se senči pod
jelšami in vrbami in je »huda v tolmunih«. Nad vso vasjo se razpreda otožnost in zamišljenost.
Zato so ljudje tihi in sanjavi, ki se jim le v vinskem veselju razmahne duša, v treznosti pa oslabi
volja in jim upade pogum. — (Iz knjige "Moja pota", Marija Kmetova.)
Iz središča se bomo vzpeli nad Šentlovrenc in se usmerili proti Malemu Vidmu, nato zavili v gozd
in v rahlem vzponu prišli v Veliki Videm. Po ne naporni hoji po makadamski cesti, gozdnih poteh in
mehkih travnikih se bomo bližali Bajturnu. Bajturn oz. Zaplaški hrib je s 609 metri najvišji vrh
občine Trebnje. Na vrhu se nahaja prijetna klopca z mizo, s skrinjico, s knjigo vtisov in žig.
Sledila bo malica, počitek, fotografiranje in žigosanje dnevnikov ter nato odhod do cerkve
Marijinega vnebovzetja na Zaplazu, ki je znana romarska cerkev.

Zgodovina romanj na Zaplazu se pričenja s čudežem, ko je neki pobožni mož šel na hrib sekat
kole. Na vrhu hriba je sredi grmovja našel kip Matere Božje z Detetom Jezusom in ga odnesel
domov ter spravil v skrinjo. Drugi dan najde še en kip in ga odnese domov. Tretji dan se zgodi
isto in ko skuša zdaj že tretjega spraviti k prvima dvema, ugotovi, da je skrinja prazna. Od
domačih nihče ne ve, da bi kipa kdo vzel ali prestavil, zato tretjega zaznamuje s posebnim
znakom in ga ponovno položi v skrinjo. Ko gre spet sekat kole, najde kakor v prejšnjih primerih
kip na svojem mestu, le da ima to pot njegovo znamenje. Tedaj spozna, da se dogaja nekaj
čudežnega. Iz vej postavi nekakšen šotor in vanj postavi kip in hodi gor molit. Čez čas pa mu
hudo zboli žena pri porodu. Priporoči jo Materi Božji, katere kip je našel, in žena nenadoma
ozdravi. Novica se hitro raznese po okoliških krajih in ljudje začnejo trumoma romati k
znamenju na Zaplaz.
Vračali se bomo mimo naselja Razbore do železniške postaje v Šentlovrencu.
Predvideni čas hoje: cca 3 do 4 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)
Prijave: v pisarni CIK-a do ponedeljka, 11. aprila 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 !

