
POHOD NA TRDINOV VRH 

 

V programu planiranih aktivnosti, je med drugimi predviden tudi pohod na Trdinov vrh. 
Sicer je to dokaj lahko dostopen vrh na Dolenjskem, ki ga lahko osvojite tudi z 
avtomobilom, vendar v današnjem času varčevanja ta način ne bi bil povsem pošten 
in tudi ne preveč koristen za zdravje. Priporočam, da opravimo pohod na zmerni 
razdalji, ki jo lahko opravijo tudi manj pripravljeni na hojo. 

Med planinskimi potmi, ki vodijo na Trdinov vrh, sem izbral tisto, ki je najpogosteje 
uporabljena in to je smer Gabrje – Planinski dom pri Gospodični – Trdinov vrh. Ta smer 
omogoča, da se tisti, ki ne bi zmogli cele poti, pripeljejo do Planinskega doma pri 
Gospodični in se tam priključijo skupini iz doline in skupaj nadaljujemo pot na Trdinov 
vrh. Vsaj zadnji odsek je glede na razdaljo primeren tudi za otroke (tisti, ki imajo več 
kondicije lahko štartajo tudi od spodaj). 

Celotna razdalja od štarta v dolini do Trdinovega vrha, bi po gorniških normativih trajala 
okrog 2 uri. Spodnji del do Planinskega doma pri Gospodični se premaga v eni uri in 
10 minutah, zgornji del od doma do cilja na vrhu pa v 45 minutah. Počitki v hoji niso 
vračunani. 

Prehrana in pijača je kot običajno iz nahrbtnika, se pa lahko okrepčamo tudi v 
Planinskem domu pri Gospodični. 

Prevoz je individualen, je pa smotrno in bolj ekonomično, da se nas pelje več skupaj. 
Parkirni prostor je na koncu vasi Gabrje.  

Na internetu kar nekaj piše o tej poti, jaz sem vzel link od Hribi.net in ga imate predstavljenega 

spodaj:  

https://www.hribi.net/izlet/gabrje_trdinov_vrh/25/735/1325 

 

Prvi termin za pohod, ki smo ga določili, je 27.8.2022. Upam, da niste vsi na dopustu in se 

dobimo na parkirišču na koncu vasi Gabrje ob 8. uri navedenega dne. Če bi bilo kakšno 

zelo slabo vreme, se bomo predhodno slišali in odpovedali pohod, ga pa bomo poizkušali 

izvesti v drugem delu oktobra. 

Da boste malo bolje spoznali traso in se tudi psihološko pripravili nanjo, sem pripravil še dve 

prilogi, ki jih imate na naslednjih straneh. 

Moji kontaktni podatki: 

Bojan Kopač 

Tel. – 041 337 057 

Mail – bojan.kopac@gmail.com 

 

 



 



 


