
 

  

9.5     Pohod  po Prešernovi  poti  

Grosuplje - Kopanj 
 

Kdaj:  izjemoma v petek, 08. februarja  2019 

Opis poti: s posebnim avtobusom ob 7.00 iz Mokronoga, skozi Šentrupert, Mirno in izpred 

CIK-a  Trebnje ob 7.30 uri.   

Kje vse je bival naš pesnik France Prešeren, nam pot, ki se vije okoli Radenskega polja, 

razkriva v svoji najlepši luči na pohodu, ki nam ponuja ne le lepote narave, temveč tudi njene 

sadove. V Grosuplju začnemo pot ter se podamo  proti Turjaku in po makadamu nadaljujemo 

prek polja do vznožja Spodnje Slivnice. To je Evropska pešpot E-6 in z nje se nam na polju 

odpre pogled na okoliške vasi vse do Polževega. Mimo Zavrha skozi Predole se po 

asfaltirani cesti podamo naprej proti Veliki Račni.  Morfološka značilnost krajevne skupnosti 

Račna in seveda celega Radenskega polja je osameli grič (holm ali hum) Kopanj, ki se dviga 

68 m nad dnom polja Kopanj in je najlepši primer kraškega osamelca. Na griču je bilo 

prazgodovinsko gradišče. Iz ostankov tega gradišča so zgradili prvotno cerkev Marijinega 

vnebovzetja. Ob cerkvi stoji župnišče, kjer je Prešeren, kot otrok, preživel dve leti in se je 

poučeval pri očetovem stricu Jožefu, ki je na Kopanju služboval kot kaplan.  Tik pod vrhom je 

osnovna šola, kjer poteka pouk že od leta 1865. Zanimivost Kopanja je tudi studenec na 

severni strani, ki izvira deset metrov nad nivojem kraškega polja. 

 

       F.Prešeren    Oznaka za Prešernovo pot   Radensko polje    Kraški osamelec Kopan         Perunika 

 

Pohod bomo zaključili na Kopanju, kjer nas bo pričakal avtobus. Sledila bo ob doplačilu še 

malica v enem od lokalov ter povratek domov. 

 

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 srede, 06. februarja 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 ! 
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