
TURISTIČNO DRUŠTVO MIRNA PEČ    

 Vabilo na 8. pohod po Poti Slakove 
in Pavčkove mladosti 

 

 

Program: Pohod bo v soboto, 19.junija 2021 

 08:00  Zbiranje pohodnikov in start na ploščadi pred muzejem L. Slaka in T. 
Pavčka 

 09:00  Sprejem pri brunarici ŠRD Veliki Kal – Orkljevec 
 10:00  Sprejem in program na Malem Kalu, domačija Barbo 
 11.00  Gasilski dom Hmeljčič (pijača in WC) 
 12:00  Pokušina vin pri zidanici Ribič, hmeljčarska gora 
 13.00 Kulturni program v Šentjuriju, Pavčkov dom 
 po 15. uri  Prihod v Mirno Peč. 
  
Po zaključku pohoda možen ogled državne razstave štrukljev, obisk paviljona 
čebelji svet in obisk muzeja ter spremljanja ostalega dogajanja v Mirni Peči. 

Pot je dolga 12 km, nezahtevna in primerna za vse starostne skupine in tudi za 
družine z majhnimi otroki. Na poti nas bo spremljalo spremljevalno vozilo PGD 
Hmeljčič in aktivistke KORK Mirna Peč, ki bodo oskrbela morebitne žulje na 
nogah… 
 
Štartnina znaša 10 EUR in se poravna na začetku poti. V ceno je vključeno: 
priložnostna broška, letak in zloženka/zemljevid poti, sendvič, voda in Slakov 
štrudelj (Mirna Peč in Mali Kal), pokušina mirnopeških vin ali brezalkoholna pijača v 



Hmeljčiču, osvežilni napitki (Brunarica ŠRD Vel-Kal Orkljevec in Pavčkov dom 
Šentjurij) ter kulturni program in organizacija pohoda 

Pohod poteka na lastno odgovornost, udeležencem pa svetujemo, da upoštevajo 
cestno – prometne predpise. 

Organizator pohoda je Turistično društvo Mirna Peč ob podpori 
Občine Mirna Peč. 

Zaželena je predhodna prijava!!! 

Kraj dogodka : Mirna Peč – Mali Kal – Hmeljčič – Šentjurij – Mirna Peč 
Kontakt : TD Mirna Peč – Jože Barbo: 041/754 024, Občina Mirna Peč 
– obcina.mirnapec@siol.net; 07/39 36 100 ali 051/331 658 (Mira) 

Traso poti si lahko ogledate tudi na spletni strani Turističnega društva 
Mirna Peč. 
V a b l j e n i ! 
Celotni dogodek bo potekal ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širitve 
okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 

 
 
 
 

Prijave za udeležence z ljubljanskega konca zbiram Franci 
Hrastar do četrtka 17. junija do 21.00 ure na 031 281 000. 
Vozniki, javite se, ker avtobus žal ni na voljo.  
Dobimo se ob 7:00 uri pod cerkvijo Rakovnik na brezplačnem 
parkirišču – to je malo nad ZD Rudnik! 

http://www.turizem-mirnapec.com/wp/pot-slakove-in-pavckove-mladosti
http://www.turizem-mirnapec.com/wp/pot-slakove-in-pavckove-mladosti
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VLJUDNO VABLJENI ! 


