
S KOLESOM PO DOLINI
 

Za obiskovalce Mirnske doline smo v Gostilni Javornik v okviru projekta Hiša druženja in dobrot Dolenjske 
pripravili predloge izletov s kolesom. Pred vami je nekaj lahkih tur, kjer boste lahko spoznavali naravno in 

kulturno dediščino Mirnske doline in okolice. Namenjeni so kolesarjem različnih starosti in 
kondicijske pripravljenosti, ture pa si lahko naložite tudi preko aplikacije bikemap.

SEJMARSKA POT PO 
DOLINI KOZOLCEV
Gostilna Javornik – Šentrupert – Dežela kozolcev 
– Vesela Gora – Draga – Simončičev Toplar – 
Gostilna Javornik

Skupna razdalja: 14 km, višinska razlika 35,6 m
Zanimivosti na poti:  cerkev sv. Ruperta v Šentru-
pertu, Dežela kozolcev, cerkev sv. Frančiška Ksaverija 
na Veseli gori, Barbova graščina, Ribogojnica in Kmečki 
turizem Možina, Simončičev toplar na Bistrici
 
Pot začnete na Rakovniku, kjer lahko avto parkira-
te na parkirišču Gostilne Javornik, nato pa se s ko-
lesi odpravite na potep. Občina Šentrupert leži v 
osrednjem delu porečja Mirne, savskega pritoka na 
Srednjem Dolenjskem, točneje med Mirno in Mokro-
nogom. Prvi postanek vas čaka v Šentrupertu, kjer 
na trgu dominira cerkev Sv. Ruperta, ki sodi med 
nadragocenejše spomenike iz obdobja gotike. Stavb-
na zgodovina cerkve sv. Ruperta je preveč zapletena, 
da bi ji mogli z gotovostjo določiti dokončne zgodo-
vinske, razvojne in slogovne znake. Gotovo je, da sodi 
v vrh gotske stavbne zgodovine sredi 15. stoletja, da 
je naslednica že prej stoječih cerkva in da je v prvi 
cerkvi, ki jo je gotovo zidala kneginja Ema, leta 1163 
sam oglejski patriarh Ulrik II. Trebanjski, po rodu 
Korošec, sklical kapiteljsko posvetovanje, ki se ga je 
udeležilo veliko število najuglednjejših predstavnikov 
cerkve v mejni grofiji. Po tem lahko sklepamo, da še 
ta prva stavba ni mogla biti skromna, saj je bila sedež 
takrat ene največjih župnij na Slovenskem. 

Zgolj 300 metrov od cerkve se na vhodu v Šentrupert 
nahaja Dežela kozolcev. Dežela kozolcev je prvi 
muzej na prostem s kozolci. Vanj je prestavljenih 19 
različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske doline, 
le ena je iz okolice Ivančne Gorice. Namen postavitve 
je prikaz razvoja kozolca v časovnem, prostorskem in 
socialnem pomenu od preprostih sušil do razvojno 
bogatih oblik dvojnih kozolcev – toplarjev. V info točki 
v muzeju je na voljo tudi trgovinica s spominki.

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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Od tukaj vas bo pot vodila sprva po ravnini, kjer 
boste po prečkanju potoka Busenk na vaši desni 
zagledali Križev pot na hribčku, nato pa se prič-
nete vzpenjati proti Veseli gori (če vam vzponi de-
lajo težave ali pa imate s seboj majhne otroke, potem 
lahko vzpon na Veselo goro izpustite ter se odpravite 
iz Šentruperta mimo Osnovne šole proti Škrljevem 
in nato naprej v Drago), kjer se na vrhu vzpetine 
nahaja romarska cerkev sv. Frančiška Ksave-
rija, pred njo pa se boste peljali mimo Barbove 
graščine.

Vesela gora je bila v preteklosti poznana po se-
jemski dejavnosti, kjer so se ob velikih sejmih v 
množici pomešali kupci, trgovci, romarji in rado-
vedneži. Noben sejem v okolici ni bil tako obiskan. 

Pravijo, da so na njem lahko kupili vse, kar so potrebovali, od 
kmečkega orodja, suhe robe, kovaških, pletarskih in lončarskih 
izdelkov do čevljev, blaga in oblek.

Cerkev sv. Frančiška Ksaverija je bila zgrajena na ostankih 
cerkve sv. Marjete na Gori, ki je izpričana z letnico 1489, ver-
jetno pa gre za eno prvih podružnic prafare Šentrupert. Novi 
cerkvi je posvetil temeljni kamen pobudnik nove gradnje no-
vomeški prošt in škof Jurij Frančišek Ksaverij de Marotti 1723. 
leta, posvečena pa je bila dvanast let kasneje, leta 1735. Pri 
opremljanju cerkve so sodelovali najuglednejši umetniki ta-
kratnega časa, slikarja Valentin Metzinger in Fortunat Bergant, 
freskant Anton Tušek in novomeška delavnica zlatih oltarjev. 

Barbova graščina na Veseli gori je bila zgrajena leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stal-
nega prebivanja veselogorskega duhovnika, med večjimi romanji pa je služila tudi kot prenočišče. Z ukinitvijo romanj 
na Veselo Goro leta 1782 je izgubila svoj prvotni namen. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana in delno 
obnovljena. 

Po postanku na Veseli gori se odpravimo naprej proti Škrljevem, kjer domujejo ostanki srednjeveškega gradu Škr-
ljevo. Mimo gradu nas poti v dolino vodi ponovno čez potok Busenk, kjer zavijemo levo proti prijetni gozdni cesti in 
vasici Draga. Krajši počitek si lahko privoščite v ribogojnici in kmečkem turizmu Možina. Naprej nas pot vodi nazaj proti 
Šentrupertu, kjer pa tokrat na trgu zavijemo na levo mimo gasilskega doma proti Prelesju. Za kratek čas se peljemo 
po regionalni cesti Trebnje – Mokronog, kjer nas po prečkanju kamnitega mostu z leve strani že pozdravlja znamenit 
Simončičev toplar.

Simončičev ali Blažetov toplar, kot mu tudi rečejo doma-
čini, je star 78 let in je eden od najbolj prepoznavnih kozolcev 
v Sloveniji. Sodi med večje kozolce pri nas. Občina Šentrupert 
ga je pod strokovnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije obnovila na prvotni lokaciji. Bil je tudi po-
vod za nastanek muzeja kozolcev. Po naročilu kmeta Jožeta 
Simončiča ga izdelal izdelal tesarski mojster Janez Gregorčič 
oziroma po domače Miklavžinov Janko iz bližnje Slovenske 
vasi, ki velja za enega najkakovostnejših tesarjev v Sloveniji. 
Simončičev kozolec ima tri pare oken, gank in dvokapno stre-
ho ter čudovito okrasje, po katerem še posebej izstopa med 
več kot 600 kozolci v Mirnski dolini.

Po ogledu Simončičevega toplarja se po regionalni cesti Mo-
kronog - Trebnje vrnete do Gostilne Javornik, kjer se boste 
lahko okrepčali po aktivnem kolesarjenju in delili med seboj 
najlepše fotografije. Gostilna je poznana po jedeh iz krušne 
peči, hišnih testeninah ter sezamovem hlebčku in domačo 
pašteto. Foto: Alenka Stražišar Lamovšek
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ZGODBA O 
MOKRONOŽCIH
 
Gostilna Javornik – opekarna/
bajerji - Simončičev Toplar – trg 
Mokronog in Mokronožci – Slepšek 
(šola jahanja Viktorija) – Volčje 
Njive (kmetija pri Miškotu) – Mirna 
– Gostilna Javornik

Skupna razdalja: 18 km, višinska 
razlika 3m
Zanimivosti na poti: Simončičev to-
plar na Bistrici, Mokronožci v Mokro-
nogu, jahalna šola Viktorija, Kmetija Pri 
Miškotu
 

Start ture je pri Gostilni Javornik, od koder zavijete desno po hitri cesti Trebnje – Mokronog v smeri Mokronoga. Po 
cca 500 mt, ko zapeljete čez mostiček, na koncu cipres, zavijete desno med hiše in se peljete po asfaltirani cesti proti 
gozdu. Po prečkanju železniške proge boste kmalu prišli na gozdno pot, ki ji sledite. Pot vas bo vodila med travniki nazaj 
v gozd, mimo bajerjev ter nekdanje opekarne, kjer boste po makadamski cesti in ponovnem prečkanju železniških 
tirov ponovno zapeljali na hitro cesto proti Mokronogu. Čez dobrih 500 metrov vas bo na vaši levi strani pozdravil po-
seben kozolec -  Simončičev toplar. 

Simončičev toplar je eden najpomembnejših in prvi kozolec s statusom kulturnega spomenika državnega pomena 
na Slovenskem. Simončičev ali Blažetov toplar, kot mu tudi rečejo domačini, je star 78 let in je eden večjih ter najbolj 
prepoznavnih kozolcev v Sloveniji. Ta kozolec je po naročilu kmeta Jožeta Simončiča izdelal tesarski mojster Janez Gre-
gorčič oziroma po domače Miklavžinov Janko iz bližnje Slovenske vasi, ki velja za enega najkakovostnejših tesarjev sploh 
v Sloveniji. Simončičev kozolec ima tri pare oken, gank in dvokapno streho ter čudovito okrasje, po katerem še posebej 
izstopa med več kot 600 kozolci v Mirnski dolini. 

Pot nadaljujete po hitri cesti v smeri Mokronoga, kjer lahko na trgu občudujete posebna bit-
ja, ki jim tukaj pravijo Mokronožci. Nekoč, v davnih davnih časih, ko je bila babica moje babice 
tako mlada, kot si ti danes, so na Loščah živeli škratje MOKRONOŽCI. Ne, ne, niso dobili imena po 
Mokronogu, ravno narobe, naselje so poimenovali po škratih. In kako prav so storili, saj se je ime 
do dandanes obdržalo. In tako pravimo prebivalcem Mokronoga Mokronožani, če smo kaj hudi 
nanje tudi Mokronajzarji, nikdar pa jim ne rečemo Mokronožci. Mokronožci so pač vedno bili bo-
sonogi palčki z Lošč. Ljudje jih sicer niso mogli videti, vendar so jih odkrivala njihova dobra dela 
in odtisi stopal, ko so prihajali iz močvirja. Te odtise so izmerili vzdolž in počez in celo po obodu 
ter pogruntali, da so škratje lahko zrasli kvečjemu sedem pednjev v višino, tehtali pa so za kakšno 
malo bolj trebušasto cajno krompirja. Seveda so bili s tem na čistem šele, ko so skrbno izmerili, 
kako globoko so se njihova stopala ugrezala v blato kolovoza. Prav nobenega merjenja, tehtanja 
in ugibanja pa ni bilo o čudodelni moči njihovega zeliščnega zdravilstva. To, da so Mokronožci 
poznali travice, listke, cvetove in koreninice, jih nabirali, sušili, varili in kako drugače pripravljali 
za izganjanje raznih trdovratnih tegob, je bilo vsem Mokronožanom tako presneto domače, da 
se o tem niso niti pogovarjali kaj dosti. Sicer pa je večina njih vsaj enkrat v svojem veku doživela kaj tako neverjetnega, da se 
brez vpletanja nevidnih dobrotnikov vsa stvar niti ni dala pametno razložiti. Mokronoški otročaji so se včasih spričkali o tem, 
ali imajo Mokronožci bele ali rdečkaste brade, če imajo na glavi plešice ali če nosijo pletene kapice s cofi. Nekateri so bili tudi 
prepričani, da se znajo spreminjati in čarati. Drugi so zaprmej vedeli, da so taki kot ljudje, le da so nevidni in devetkrat bolj 
pametni. Odrasli se o tem niso kaj dosti spraševali. Tudi mi se ne bomo. (Stane Peček, avtor knjige o Mokronožcih)

Po postanku v Mokronogu se zapeljete čez mestno jedro v smeri Šmarjete ter pri cerkvi zavijete desno mimo Kultur-
nega doma in tovarne MTom, mimo katere se boste po manjšem klančku pripeljali do vrtca in šole (na vrhu klančka 
zavijete desno proti šoli). Nato pred pokopališčem zavijete levo in se po asfaltirani cesti vozite do vasi Slepšek, kjer se 
na vzpetini nad vasjo nahaja jahalna šola Viktorija. Od tu se pot še malo vzpenja v smeri proti cerkvici Sv. Martina 
in Belem Griču, kjer se spustite proti vasici Ostrožnik. Asfaltirana pot vas bo vodila mimo vasic Log in Glinek, do Volčjih 
njiv. Tukaj priporočamo postanek na kmetiji Pri Miškotu, kjer boste lahko občudovali konje, koze in kokoške, psička 
Miška pa bo tudi vesela vašega obiska. Postanek na kmetiji lahko izkoristite tudi za fotografiranje v fotografskem studiu 
Lenka Photography ali pa seveda kar v naravi. Za obisk kmetije in fotografiranje so potrebne predhodne najave.

Po postanku se nato odpravite naprej proti Mirni, kjer na glavni cesti Trebnje – Mokronog ponovno zavijete desno v 
smeri Mokronoga in po 3 km poti prispete na cilj pri Gostilni Javornik.
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Produkt je nastal v okviru projekta »Hiša Druženja in Dobrot Dolenjske«. Za vsebino je odgovoren par-
tner Gostilna Javornik, Goran Pevec s.p.. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta: Društvo vinogradnikov Šentrupert, Bojan 
Brcar, Občina Šentrupert, Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline. 
Tekst: Marko Kapus, Petra Florjančič

S KOLESA ŠE MALO 
NA TRIM STEZO IN NA 
RANČ ALADIN
Gostilna Javornik - Mirna – Grad – 
Trim steza – Ranč Aladin – Gostilna 
Javornik

Skupna razdalja:  14,3 km, višinska 
razlika 45m
Zanimivosti na poti:  Grad Mirna, 
Trim Steza, Ranč Aladin

Start ture je pri Gostilni Javornik, od 
koder zavijete levo po hitri cesti Mokro-
nog – Trebnje, v smeri Trebnjega. Takoj 
na vrhu manjšega klančka, mimo gostilne Vojnovič zavijete desno, pot se rahlo vzpenja in nato hitro strmo spusti v vas 
Trstenik, kjer se na prvem odcepu obrnemo levo in se slab kilometer vozimo po rahlo vzpenjajoči se cesti, dokler ne pri-
demo zopet do hitre ceste Mokronog – Trebnje, kjer zavijete desno in nadaljujete pot proti Mirni. V Mirni pred kamnitim 
mostom zavijemo ostro desno, mimo vrtca in šole naprej proti znamenitemu gradu Mirna, ki kraljuje na vrhu hriba.

Grad Mirna je tesno povezan z zgodovinskimi dogodki v tej 
dolini. Ruševine še vedno kažejo, da je bil grad v zgodnjem 
srednjem veku močna politična in gospodarska postojanka 
v dolini z načinom pridvornega gospodarjenja. Mirnski go-
spodje so bili v tesni zvezi z gospodi Šumberškimi in so v 
takratni Evropi sloveli kot eni najmočnejših iz stranske veje 
dinastije kneginje Eme. V virih za zgodovino Slovencev je 
grad posebej omenjen leta 1517, ko je bil v času kmečkih 
uporov povsem opustošen. Politična in gospodarska moč 
gradu se dvigne do evropske veljave še v 17. stoletju, ko 
se nekdanja grajska srednjeveška utrdba spremeni v re-
nesančno palačo. S tem so ga tedanji lastniki Auerspergi 

povzdignili v enega najlepših in za zgodovino grajske arhitekture na Slovenskem najpomembnejših gradov. Dela so bila 
zaključena 1646. leta in oplemenitila grad z znamenitimi arkadnimi hodniki italijanske umetnostne šole. Zgradili so tudi 
dopolnilni obrambni sistem na vzhodnem grajskem pobočju. Kasnejši lastniki so v 18. stoletju opustili spodnjo grajsko 
kapelo in pozidali novo, naslonjeno na vzhodno steno grajskega obzidja. S tem je bil gradbeni razvoj gradu zaključen. 
Tak se je ohranil vse do 26. decembra 1942, ko je bil zaradi napovedane okupatorjeve naselitve izpraznjen in zažgan. 
Dvajset let kasneje, 1962. leta, mu je Marko Marin namenil novo rast – od države ga je dobil v najem in ga kasneje tudi 
odkupil. Prenavljal ga je vse do svoje smrti leta 2015.

Izpred grajske jase se s kolesom odpravite v dolino - lahko po isti poti, lahko pa se odpeljete nekaj metrov naprej proti 
gozdu ter zavijete desno na makadamsko pot, ki vodi do glavne ceste. Tukaj ponovno zavijete desno nazaj proti vod-
nem zajetju. Mimo zajetja vas bo makadamska pot vodila skozi gozd, 
proti označeni trim stezi, kjer se lahko po želji ustavite na točkah in 
razgibate še ostale dele telesa. Na koncu trim steze ponovno zavijete 
levo ter se po vzpenjajoči asfaltni cesti pripeljete v vas Brezovica, kjer 
na vrhu klanca zavijete ponovno levo nazaj proti Mirni. 

Za tiste, ki ste avanturisti po srcu in imate radi živali, priporočamo še 
postanek na Ranču Aladin, kjer imajo pestro zbirko živali – domačih in 
tistih, bolj eksotičnih. Ranč boste zagotovo zagledali iz hriba, če gledate 
v smeri čez regionalno cesto. Po ogledu ranča se boste v smeri Mirne 
po 5 km kolesarjenja pripeljali na izhodiščno točko pri Gostilni Javornik, 
kjer se boste po aktivnem dnevu lahko okrepčali z jedmi iz krušne peči.
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