
 

 

 

PLANINSKI 

DRUŠTVI  ŽALEC 
in GALICIJA 

 

 

vabita na pohod 
 

PO TRDINOVI PLANINSKI POTI 
  

SAMOSTAN PLETERJE (KT13 - 200 m),  JAVOROVICA (KT12a - 618 m), 

TRDINOV VRH (KT10 - 1178 m),  DOM VINKA PADERŠIČA - 

GOSPODIČNA (KT11 – 828 m) 
 

v soboto, 5. oktobra 2013 
 

Pohod po Trdinovi planinski poti bomo pričeli pri samostanu Pleterje (sem nas pripelje 

avtobus), kjer se pri vratarju nahaja ţig KT (in se lahko kupijo samostanska tekoča 

»zdravila«). Sledi vzpon (cca. 1 h) do Javorovice kjer imajo kar dva enaka ţiga. Enega kot je 

zapisano v vodniku na hlevu konec vasi, drugega pa na sosednji turistični kmetiji, kjer si 

bomo vzeli malo časa za kavico, čaj ali pa kaj drugega. Po okrepčilu se bomo še eno uro 

vzpenjali, nato pa sledita dve uri hoje po grebenu Gorjancev malo gor in dol, dokler se na 

koncu ne povzpnemo na Trdinov vrh. Po opravljenih formalnostih na vrhu se bomo v slabi 

uri spustili do Doma Vinka Paderšiča pri Gospodični. Tukaj si seveda v dnevnike damo še 

četrti ţig tega dne, poleg tega pa si bomo vzeli več časa za izdatno okrepčilo. Ţe v avtobusu 

in na poti boste lahko izrazili ţelje, ki jih bom sporočil na Dom, da ne bomo predolgo čakali. 

Sledi še slaba ura spusta do naselja Gabrje, kjer se vkrcamo v avtobus in odpeljemo domov. 

Hoje je skupaj  6 – 7 ur. Domov se vrnemo v večernih urah. 
 

Odhod: Izpred POŠ Trje nas avtobus odpelje ob 7.00 in izpred pisarne PD v Ţalcu ob 7.15.  
 

Cena: Za avtobus bomo odšteli 15€, ostale ţelje si sami izpolnjujete (beri plačate) 
  

Oprema: Dobro narebreni planinski čevlji, pohodne palice in obleka za razmere glede na 

vremensko napoved (deţ, sonce, oblačno). V primeru zelo slabe vremenske napovedi izlet 

odpade. 

 

Prijavite se do četrtka, 3. oktobra 2013 (oziroma do zapolnitve avtobusa), na telefonske 

številke vodnikov:  
 

za PD Ţalec   Matjaţ Ţohar (041 460 716) 

    Nebojša Krivokapič (041 354 741) 

za PD Galicija   Janez Podpečan (041 662 883) 
 

Vabljeni v čim večjem številu!  


