
 

 

 

            V NEDELJO, 17. MARCA 2019 OB 7.00 URI NA GLAZIJI 

PD ZZV Celje vabi vse člane in ostale planinske pohodnike na Trebni vrh na 

Dolenjskem, ki se dviguje nad mestom Trebnje ob reki Temenici. 

Dobimo se že na znanih AP: Slovenske Konjice ob 6.15 uri,  Nova vas ob 6.45 uri 

in  Žalec ob 7.10 uri. 

Peljali se bomo mimo Sevnice ter zavili v 35 km dolgo Mirnsko dolino. Ta se 
konča v mestu Trebnje s 3500 prebivalci. Ime ima po staroslovanskem obredu 
žrtvovanja »treba«. Mesto je razpotegnjeno ob glavni ulici, kjer je tudi Likovna 
galerija slikarjev naivcev in samorastnikov, pa kip škofa Barage ( po tej poti smo 
že hodili pred leti), ki je misijonaril med Indijanci v Ameriki in si pridobil njihovo 
naklonjenost. Prečkali bomo »Trebanjsko tromostovje » (cesta,železnica in reka 
Temenica) ter se bomo  mimo trebanjskega gradu povzpeli po lahki poti in po 
enourni hoji prišli do lovskega  in planinskega doma v  vasi Vrhtrebnje, od koder 
je samo  5 minut do vrha. Tukaj je tudi obeležje 15. poldnevnika, ki teče skozi ta 
kraj.  Po počitku se bomo spustili po označeni poti proti vasi Šahovec, za kar bo 
potrebna 1 ura hoje in še ena ura do vasi Dobrnič. Tu je sedež KS za šestnajst 
vasi, ki so tukaj blizu. V kulturnem domu  si bomo ogledali spominsko sobo I. 
kongresa žena protifašistične zveze, ki je potekal med 16. in 18. oktobrom 
1943. Prisotnih je bilo 160  žena iz tedaj še okupiranega slovenskega ozemlja. 
Vas Dobrnič se nahaja v Dobrniški kotlini na višini 280 m in mimo poteka pot 
Mare Rupena, ki je bila zavedna slovenska učiteljica. Tu je tudi del evropske peš 
poti E7. Blizu so tudi ostanki gradu Kozjak, Josip Jurčič je napisal povest  Jurij 
Kozak. Površje je kraško, veliko je vrtač, uval, kraških jam, reka Temenica pa 
dvakrat ponikne in teče pod zemljo, dokler se ne izlije v  Krko. Tu nas bo čakal 
tudi avtobus.Za omenjeno pot bomo potrebovali slabe 4 ure in je res primerna 
za vse starostne skupine. 

Prijavnina za lastne stroške znaša 15 €. Pohod bosta vodila vodnika PD ZZV 

Celje Franjo, tel.št. 031 706 509, e-pošta: franjokunej@gmail.com in  Stanko, 

tel.št. 041 862 214.  

Prisrčno vabljeni! 
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