
PD ZZV CELJE VABI NA 

    MIRNO GORO (1047 m)  

V NEDELJO, 8. decembra  2019, OB 7.00 URI 
 

Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva ter vsi ostali, da se skupaj odpravimo v BELO 

KRAJINO. 

Posebni avtobus bo peljal iz Slovenskih Konjic ob 6.15 uri mimo Vojnika, 

Spodnje Hudinje, Nove vasi do Glazije v Celju, kjer bo ob 7. uri ter iz Žalca ob 

7.10. uri. Zapeljali se bomo proti Črmošnjicam v vas Vrčice. 

Naša pot se prične s 481 mnv in naprej mimo lovske koče Kleč, mimo ruševin 

nekdanje cerkvice, do cerkvice sv. Ilija in vasi Planina - muzej na prostem ter po 

gozdni učni poti do vrha. Pri Domu  na Mirni je stolp ter deloma obnovljen del 

cerkve, ki so jo Italijani leta 1942 požgali. Do vrha bomo potrebovali 2,5 - 3 ure. 

Dom na Mirni je na višini 1000 m, vrh je le 10 min višje. 

Po zasluženi malici in počitku, se vračamo preko Škrilja v  Brezovico (538 m - 

cca 1.40 h). 
V ljudskih pripovedih je vedno skrito zrno resnice, ki pa ga je iz olesenelega zgodovinskega 

snopovja včasih nekoliko težje izluščiti. Mirna gora (1048 m) je najvišji vrh jugovzhodnega 

dela Kočevskega Roga, ki spada v Belo Krajino. 

»Nad lepo gričevnato deželo, znano po slastnih hruškah, jabolkih in slivah, so se zgrinjali 

temni oblaki. Nekoč so oblaki prihajali od severozahoda kar sedem let zapored od gore, na 

vrhu katere je bila votlina. V njej je živel zmaj, ki je bruhal v nebo to kmetsko nadlogo. Ljudje 

so mu skušali zapreti žrelo, zato so nad votlino zgradili cerkev vremenskega zavetnika sv. 

Frančiška Ksaverija. Ta je postala priljubljena romarska točka, ki so jo obiskovali Slovenci, 

Hrvati in Kočevarji. Ker so za tem nadloge ponehale, so vrh poimenovali Mirna gora ...« 

Pot je lahka, označena. 

Višinske razlike po poti vzpona: 566 m. 

Čas hoje: od 4,5 - 5 ur. 

Udeleženci pohoda morajo imeti primerno planinsko obutev, opremo in oblačila 

primerna vremenskim razmeram. Hrana in pijača je iz nahrbtnika, lahko pa se 

okrepčate tudi na koči. 

Prijavnina za lastne stroške  znaša 18 €. 

Pohod bosta vodili VPZS: 

FRANJA - 051 320 988,e-mail: franja.ferk@gmail.com, in 

JANJA -040 705 301, ki sta vam na razpolago za prijave in dodatne  

informacije. 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda.  

 

OBIŠČIMO NAJVIŠJI BELOKRANJSKI VRH! 


