
 

 
 

Planinsko društvo POHODNIK Novo mesto vabi vse svoje člane na  
 

 

24.tradicionalni spomladanski pohod na  
 

GORJANCE  

 

       
       
• ODHOD: v nedeljo, 10. junija 2018 ob 7,00 uri - stadion Portovald, pri Tušu 
• VODJA POHODA:  Marko Rems - vodnik  PZS 
 

POTEK TURE:  Novo mesto - Ratež - Gabrje (400 m) - Planinski dom pri Gospodični 
(822 m) - Trdinov vrh (1178 m) - Dom na Miklavžu (964 m) 
 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali v Gabrje. S parkirišča  nadaljujemo peš do 
Šumečega potoka in skozi gozd na razgleden travnik, s katerega se nam ob lepi vidljivosti 
odpre razgled proti Kamniškim in Savinjskim Alpam. Pot se nato za krajši čas bolj vzpne 
in nas preko mostu pelje čez manjši potoček. Sledi le še nekaj deset korakov hoje in pot 
nas pripelje do studenca Gospodična. Tu nadaljujemo desno po poti, ki nas po nekaj 
zložnih stopnicah pripelje do planinskega doma. Od doma nadaljujemo desno po cesti, ki 
se vzpne in nas po nekaj deset korakih pripelje na drugo cesto. Tu nadaljujemo desno še 
približno minuto do mesta, kjer nas oznaka za Trdinov vrh usmeri levo navzgor. Pot nas 
nato po zmernem vzponu pripelje na neizrazit stranski greben, katerega pa pot kmalu 
zapusti in nas nekoliko višje pripelje do gozdne ceste. Peš pot to cesto le preči in se naprej 
zložno vzpenja skozi gozd. Naprej pa se pot za krajši čas rahlo spusti in nas pripelje na 
gozdno cesto. Tej cesti sledimo dobrih 100 m do mesta, kjer se peš pot odcepi desno 
navzgor. Naprej sledimo kar strmi poti, ki nas po dobrih petih minutah pripelje na Trdinov 
vrh. Z vrha bomo sestopili po eni najlepših košenic do Miklavža. Pri Domu na Miklavžu 
bomo zaključili naš pohod in se okrepčali z malico in pijačo. Vsak udeleženec pohoda bo 
na koncu prejel tradicionalno spominsko majico. Z Avtobusom se bomo iz Miklavža 
vrnili v Novo mesto okoli 16. ure, oziroma po dogovoru. Med pohodom bo potekala 
čistilna akcija »Očistimo naše gore - očistimo Gorjance«. 

 
 



           
 

• SKUPAJ HOJE : 3 ure 
• VIŠINSKA RAZLIKA : 778 m (Gabrje (400 m) - Trdinov vrh (1178 m)) 
• ZAHTEVNOST: Nezahtevna tura, primere za vse, ki imajo dovolj fizične kondicije  
• VREDNOST TURE: 13 točk 
• OPREMA: V nahrbtniku naj bo vsa potrebna planinska oprema za enodnevno turo. 

PRIPOROČAMO POHODNE PALICE  !!!     
• HRANA: malica, pijača iz nahrbtnika !!! (enolončnica + pijača na Miklavžu) 
• CENA: 5 EUR (prevoz), malico in pijačo v znesku 10 EUR plača vsak sam  
• PRIJAVE: sprejemamo do zasedenosti avtobusa, oziroma do: četrtka, 7.junija 2018: 
     Mojca  041 745 849;  Marko  041 779 205,  031 442 715 
• OPOMBA: Pobirali bomo 2. obrok za Lastovo znesku 100,00 eur. 

 
 
 
 

 
 

fotografije Slavko Može: Gorjanci 2017 
 

 
www.pd-pohodnik.si  

 


