
 

 

  
 

 

12.5         Vorančeva pot   -    Pot pobiča s solzicami 
 

Kdaj: v sredo, 08. februarja  2023 
 

Opis poti: v primeru zadostnega števila prijavljenih bo odhod z avtobusom, z železniške postaje 

Trebnje, ob 6.30 uri, ob 6.40 z AP Mirna, ob 6.45 iz Slovenske vasi in ob 6.50 z AP Mokronog proti 

Koroški 
 

Pobič s solzicami je Prežihov Voranc sam in je spomin na tisti njegov dan, ko je kot pastir na Koglu 
zgodaj zjutraj šel v temačno in grozljivo globačo Pekel, da bi za mamo nabral njene najljubše 
cvetice – solzice (šmarnice).  

Vorančeva pot, zarisana v Kotlje, Podgoro in Preški vrh, je svojevrsten, značilen in enkraten 
spomenik. Iz trde zemlje vedno znova raste lepota pisane besede, ki jo je s svojimi deli tej pokrajini 
podaril Lovro Kuhar – Prežihov Voranc (1893 – 1950) 

Na njej moramo začutiti dih tihih globeli, ljubezen do zemlje in razbijanje kovaških peči. Tukaj se 
prepletata trdo življenje kmeta in delavca, ki sta ujeta v naročju Gore in gledata na svet z 
drugačnimi očmi, ki naredijo ta kraj lepši in drugačen od drugih. 

Pot predstavlja postaje pisateljevega življenja, od rojstva v Kotljah, naprej:  
 
§  Postaja 1 – POBIČ S SOLZICAMI 

§  Postaja 2 – RIMSKI VRELEC 

§  Postaja 3 – KOTNIKOVA BAJTA 

§  Postaja 4 – PEKEL 

§  Postaja 5 – KOGEL 

§  Postaja 6 – IVARČKO JEZERO 

§  Postaja 7 – ŠRATNEK 

§  Postaja 8 – PREŽIHOVA BAJTA 

§  Postaja 9 – POKOPALIŠČE 

   

                                                       
 

 

Predvideni čas hoje: cca  4 ure 

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

pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena:  25 EUR (prevoz in zavarovanje) 

Prijave:  v pisarni CIK-a do ponedeljka, 06. februarja 2023 

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 ! 
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