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Zamisel o Jurčičevi poti, ki bi pohodnike popeljala iz Višnje
Gore do Muljave, se je porodila ob 150-letnici rojstva našega
prvega romanopisca. Dežela Desetega brata tradicionalno na
prvo soboto v marcu vabi po 15 kilometrov dolgi poti, na
kateri se udeležencem predstavita tako čudovita naravna kot
tudi bogata kulturna dediščina. Ob poti nas vseskozi
spremljajo Jurčičeva prizorišča njegovih literarnih stvaritev.
Leta 1998 je bila pot, ki brez postankov traja dobre tri ure,
podaljšana še za 4 kilometre s šolsko potjo od Muljave do
Krke.
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Srednjeveško mestno jedro Višnje Gore je tradicionalna
izhodiščna točka pohoda. Mimo cerkve Sv. Ane s cehovskimi
oltarji in mestnega trga z Valvasorjevim vodnjakom (1872) se
vzpnemo do razvalin Starega gradu, nekdaj imenovanega
Turn (508 m). Ta je bil v 11. stoletju prebivališče grofov
Višnjegorskih. Od gradu zavijemo k vasici Pristava (550 m),
pot nas popelje levo k vasi Zavrtače. Po dobrem kilometru
hoje pridemo na Polževo. Na vrhu planote pritegne pogled
cerkvica Sv. Duha (630 m) z zanimivim gotskim portalom.
Na poti do vasi Male Vrhe (517 m) se nam razkriva razgled po
dolenjskih dolinah, v lepem vremenu pa v daljavi lahko vidimo
tudi Julijce, Karavanke in Kamniške Alpe ter Krim, Snežnik,
Kum in Trdinov vrh. Iz vasi Male Vrhe zavijemo proti vzhodu,
pot nas vodi mimo gradu Roje. Tam se je odvijala Jurčičeva
povest Grad Rojinje. Od samega gradu pa so danes ostale le še
komaj vidne razvaline. Od gradu Roje se strmo spustimo do
kmetije Kaščarjevih, ki stoji nedaleč od gradu Kravjek, nekoč
imenovanem Weineck, Josip Jurčič pa si je v Desetem bratu
zanj izmislil ime Slemenice. Grad listine prvič omenjajo leta
1243. Pot nas popelje mimo cerkve Sv. Janeza Krstnika, kjer si
je vredno ogledati nagrobnik viteza Foedransberga, ki naj bi
bil eden zadnjih lastnikov gradu Kravjek. Od gradu mimo vasi
Oslica mine pot v dobrih dvajsetih minutah in že nas pozdravi
Jurčičeva domačija na Muljavi.
Domačija Josipa Jurčiča je svet kulturne dediščine in izvirne
domačnosti. Razvila se je v pravi etnografski muzej na
prostem, ki ga vsako leto obišče več kot 15 tisoč ljudi. Posebno
privlačnost daje domačiji Letno gledališče na prostem, kjer
domača gledališka skupina vsako leto uprizori eno od
Jurčičevih del. Na Muljavi si lahko ogledamo še poznogotsko
cerkvico Marijinega Vnebovzetja, ki je znana po zlatem
baročnem oltarju in freskah Janeza Ljubljanskega iz sredine
15. stoletja.
Šolska pot
Z Muljave lahko nadaljujemo pot proti Krki, kjer je Jurčič začel
»guliti šolske klopi«. Z Muljave nas pot popelje mimo vasice
Potok, lovske koče, Znojil po stezi med rebrijo do Trebnje
Gorice in naprej do izvira Krke. Krška jama je vredna ogleda, v
njej pa si lahko v akvariju ogledamo tudi avtohtono človeško
ribico. Pot nadaljujemo skozi vas Gradiček do stare šole na
Krki.
Informacije o pohodu:

Sklepna prireditev ob zaključku pohoda vsako leto poteka v
naravnem amfiteatru muzeja na prostem Jurčičeva domačija
na Muljavi.
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