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Pohod po poti Speče lepotice

Kdaj: v sredo, 08. decembra 2021
Opis poti: odhod iz železniške postaje Trebnje z vlakom (uporabite brezplačne karte oz. kupite
vozovnice) ob 8.25 na Mirno – pogoj PCT in maska (varianta: z osebnimi avtomobili do ŽP
Mirna). Iz Mokronoga in Šentruperta se pripeljete s svojim prevozom na železniško postajo
Mirna ob 8.30 uri.
Pohodna pot Speča lepotica se začne pod cerkvijo sv. Janeza Krstnika v središču Mirne in se
nadaljuje do ribnika pod gradom. Grad je bil zgrajen ob koncu enajstega stoletja. Prvič je bil
omenjen v pisnih virih leta 1165. Od tam nadaljujemo po dolini Vejarja mimo mesta, kjer je bil
najden Alojzij Grozde, nato mimo ostankov nekdanjega rudnika rjavega premoga v Gorenji
vasi, prek Gorenjske Gore in razgledne točke Kremen. Sledi spust proti mlinu Grdin v dolino
reke Mirne.
Potem imamo na voljo dve možnosti – lahko gremo v Migolsko Goro (krajša pot) ali pa se po
daljši poti vzpnemo na Selsko goro in naprej na Žunovec, kjer je tromeja občin Litija, Šentrupert
in Mirna. V sami vasi Selo so zanimiva kmečka gospodarstva in poslopja, najstarejše je iz leta
1848, z značilno arhitekturo, z zanimivo izrezljanimi portali ter z veliko ohranjenega orodja in
vsakodnevnimi pripomočki. Z Žunovca sledi spust prek Blatnika, kjer so nad posestvom
družine Žukovec ostanki stare naselbine, na Mirno. Še nekaj metrov, mimo športnega parka
in osnovne šole, in že je tu cilj, ki je pravzaprav izhodišče.

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: 5 EUR (zavarovanje, DDV)
Prijave: v pisarni CIK-a do ponedeljka, 06. decembra 2021
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.
Božiček nas letos ne bo obiskal, ker nismo bili dovolj pridni.
Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek !

