
 

  

9.4     Pohod  po Vorančevi poti (prvi del) 

              od Mokronoga do Slančjega vrha 
 

 

Kdaj:  v sredo, 09. januarja  2019 

Opis poti: Posebni avtobus bo odpeljal ob 8.00 uri izpred CIK-a, mimo MC  in ob 8:10 skozi 

Mirno, 8:20 Šentrupert, v Mokronog. 

Zapeljal nas  bo na izhodišče pohoda. V potopisu Od Mokronoga do Pijane gore je  Lovro 

Kuhar - Prežihov Voranc zapisal: »S čudnimi občutki sem stopal v ta novi dolenjski svet. In 

kot nalašč je ta z vsakim korakom postajal lepši. Ne morem trditi, da se je že mračilo, dasi se 

je sonce že skrivalo za trebanjskimi hribi, a večerna barva je že legla v dolino. Hribi okoli nje 

so postajali čudno modri, modrikasta je postala dolina, polje, livade, gozdovi. Prejšnja 

podoba kraja se je neopaženo spremenila in postajala mehka in sanjava. Dolina se je zožila 

in vse, kar se je prej dozdevalo silno daleč, cerkve, gradovi, zidanice, vasi - vse to se je zdaj 

zdelo mnogo bliže. Hodil sem morda po najlepših krajih sveta, po krajih, ki so po svoji legi, 

po svojem modrem nebu in po svojih prečudovitih barvah najlepši na Slovenskem... ». 

Prehodili bomo prvi del potopisa. Začeli bomo v Mokronogu, se povzpeli na Sveti Vrh ter  

mimo Pavle vasi, skozi Malkovec prišli do Slančjega vrha. 

Lahkoten pohod nam bo omogočal, da  tu pa tam postanemo, si privežemo dušo in 

spočijemo pogled v slikoviti naravi, ki se nam ponuja na vsakem koraku. Te kraje bomo 

doživeli tako kot Voranc sam pred mnogimi leti. 

       

 

Pohod bomo zaključili na Slančjem vrhu, kjer nas bo pričakal avtobus. Zapeljali se bomo do 

Tržišča, kjer bo ob doplačilu zaslužena malica. 

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 ponedeljka, 07. januarja 2019 

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 ! 


