
 

  

 
 

11.                          Pohod  po  Slomškovi  poti  

- od Bizeljskega do Bistrice ob Sotli 

 

Kdaj: v sredo, 18. maja  2022 
 

Opis poti: odpeljali se bomo s posebnim avtobusom izpred železniške postaje Trebnje ob 6. 

uri, mimo PC Mercator ob 6.05, z Mirne ob 6.15 ter iz Mokronoga ob 6.20 uri. 

Kot kaže hoje po Slomškovi poti  še ne bo konec. Ostal nam bo še del od Bistrice ob Sotli do 

Virštajna oz. Olimja. Letošnje pohajkovanje pa bomo pričeli v kraju Bizeljsko ter se tam 

povzpeli do cerkvice sv. Lovrenca, kjer je Anton Martin Slomšek pričel svoje pastoralno 

poslanstvo in od koder je lep razgled po dolini. Nadaljevali bomo proti cerkvici  Sv. Vida na  

Janeževi gorci ter mimo  Vrhovnice prišli na Svete gore. Svete gore so starodavni romarski cilj 

že od leta 1265. To je skupina petih cerkvenih stavb na istoimenskem vrhu v grebenu Orlic. S 

527 m bo to tudi najvišja točka našega pohoda. Pot ni zahtevna, žal pa poteka večinoma po 

asfaltu. A - ker bomo »vandrali« po gričevnatem svetu gor in dol, mimo skrbno negovanih 

vinskih goric, občudovali prostranstva Bizeljskega ter si povedali vse novice od zadnjega 

pohoda - bo čas hitro minil in sploh ne bomo čutili utrujenih nog. Slomšek je imel prav, ko je 

zapisal: »En hribček bom kupil, bom trsek sadil, prijatle bom vabil, …« 

Ob križevem potu – skulpture so delo akademskega kiparja Staneta Jarma - se bomo po 

romarski poti spustili do Bistrice ob Sotli (nekdaj Šempeter). 

Lakoto  bomo po stari navadi potešili v gostilni, seveda ob doplačilu. 

 

      
Sv.Lovrenc-Bizeljsko             Oznaka poti                                       Svete gore                                        Kozjansko            

 

 

Predvideni čas hoje: 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: 20 EUR 

Prijave:  v pisarni CIK-a do ponedeljka, 16. maja  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, 
oz. do odpovedi, v primeru premajhnega števila udeležencev. 
 

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


