
Planinski izlet na Gorjance, Trdinov vrh 

GORJANCI (Trdinov vrh, najvišji vrh Gorjancev, 1178 m) 

 
Slika 1: Trdinov vrh, vir pdkobarid.com 

Gorjanci so najbolj znano in obiskano Dolenjsko pogorje, ki se dviguje nad Krško kotlino. Slovenski 
Gorjanci so le del prostora, ki se razteza še daleč na Hrvaško (po slemenu Gorjancev poteka državna 
meja med Slovenijo in Hrvaško). Na pobočjih Gorjancev so številni izviri, najbolj znani so Gospodična, 
Zaganjalka ter Minutnik. Značilni so prostrani bukovi gozdovi in košenice, z zanimivimi rastlinskimi 
vrstami. Po Gorjancih potekajo številne planinske poti, ki vodijo tudi do dveh planinskih domov, pri 
Gospodični in na Miklavžu. Zanimivo je tudi bogato ljudsko izročilo o tem območju, ki ga je zbral 
Janez Trdina (Bajke in povesti o Gorjancih). 

Zahtevnost: lahka označena pot 

Planinska literatura: Vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska; Vodnik razširjena Slovenska 
planinska pot; Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti 

Opozorila: / 

 
Slika 2: Planinski dom pri Gospodični, vir www.gospodična.si 



Planinski izlet na Gorjance, Trdinov vrh 

Izhodišče: Planinski dom pri Gospodični (822 m) 

 Dolenjsko avtocesto zapustimo na izvozu Novo mesto – vzhod. Držimo se smeri za Metliko, 
na prelazu vahta (616 m) pa zavijemo levo na makadamsko gozdno cesto. Po 10 km vožnje 
pridemo do Planinskega doma pri Gospodični in tam parkiramo na parkirišču pred domom. 

Za opis poti do vrha ali planinske koče, priporočamo pregled planinske literature in spletnih strani. 

 
Slika 3: Izvir Gospodična, vir www.gospodična.si 

Časovnica za eno od možnih poti:  

 Planinski dom pri Gospodični – Trdinov vrh 1 h 15 min 

 Trdinov vrh – Planinski dom pri Gospodični (krožen povratek mimo Miklavža na Gorjancih)    
1 h 15 min 

 Skupaj: približno dve uri in pol 

 
Slika 4: Planinski dom Gospodična, vir www.gospodična.si 



Planinski izlet na Gorjance, Trdinov vrh 

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (822 m): Planinski dom oskrbuje Družina Mrhar, koča pa 
je last planinskega društva Krka Novo mesto. Planinski dom ima pestro ponudbo hrane (po naročilu 
tudi za večje skupine). Pred domom so igrala za otroke (gugalnica, vrtiljak, tobogan), ki omogočajo 
nemoteno igro. V okolici koče so naravne in kulturne znamenitosti, ki so tudi za mlajše otroke lahko 
dosegljive. Možna je izposoja gorskih koles. 

Lokacija: 
Gospodična 10 
8321 Brusnice 

Zemlj. širina: 45,766447 
Zemlj. dolžina: 15,297194 

Kontakt: 
Telefon: +386 41 682 469 

Telefon PD: +386 (0)41 693 195 
E-pošta: gostinstvo.mrhar@siol.net 

Splet: http://www.gospodična.si/si/koca/ 

Število ležišč v sobah: 17 (4 sobe) 

Število ležišč na skupnih ležiščih: 32 

WC: da 

Umivalnica: da 

Topla voda: da 

Dodatno (za otroke):  

 Povezava z akcijama Cici in Mladi planinec: Za dosego srebrnega znaka (priporočljivo za 
drugo triado) pri akciji Mladi planinec (https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=113) je 
priporočen izlet v Dinarski svet (npr. Gorjanci). Izleti naj bodo večinoma po lahkih planinskih 
poteh, lahko tudi zahtevne poti, štirje izleti ali pohodi nad višino 1500 m, do šest ur celotne 
hoje. 

 Zanimivosti v okolici: izvir zdravilne vode Gospodična, ki je ime dobil po grajski gospe, ki naj 
bi se s pitjem vode iz izvira pomladila. Krvavi kamen je kamniti osamelec, ki ga spremlja 
mnogo legend. Učna pot Trdinov vrh prikazuje naravne in kulturne vrednote Gorjancev. 
Državna meja med Slovenijo in Hrvaško, ki poteka po slemenu Gorjancev.  
Najmlajšim lahko izlet popestrite z zgodbami o Gorjancih (Janez trdina, Bajke in povesti o 
Gorjancih, Pravljične poti po Sloveniji, Založba Sidarta). 

 Hoje je približno za dve uri in pol. Po priporočilih iz knjige Z otroki v gore (Sidarta, 1998), 
avtorjev, Urške in Andreja Stritarja, je to primerno otroke od 4. leta naprej (vmes počitki) 

 Planinsko znanje in spoznavanje narave: oprema za izlet v gore, navajanje na hojo po lahkih 
označenih poteh, prepoznavanje planinskih oznak (kažipoti, table, markacije), pozdravljanje 
v gorah, opazovanje razgleda, rastline in živali ob poti, spoznavanje naravne in kulturne 
dediščine (več v učbeniku Planinska šola). 
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