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Trdinov vrh
**

III+

47

Področje:

Kočevsko in Gorjanci

Območje:

z Otočca na vrh hribovja, ki meji na Hrvaško, potem pa v atraktivnem
spustu v dolino

Izhodišce:

grad Otočec (170 m n.v.)

Karte:

Atlas Slovenije 171,172; Posavsko hribovje 1:100 000

Dolžina (km):

42

Višinska razlika (m): 1084
Čas vožnje:

3:45

Nošenje kolesa:

0

Zahtevnost vzpona:

V 3 z odseki V 4

Zahtevnost spusta:

kratek odsek med Trdinovim vrhom in Krvavim kamnom S 5 z mesti S 6;
nekaj mest na poti Gospodična – Gabrje S 5; drugo S 2 – S 3

Zahtevnost skupaj:

III+

Značilnosti:

tura z dolgočasnim vzponom, zato pa toliko bolj razburljivim spustom.

Najnižja točka:

155 m n.v.

Najvišja točka:

1172 m n.v.

Višinski diagram:

Trdinov vrh
OPIS
▲Od gradu Otočec (170 nn.v.↑ [1]) se peljemo čez most na desni breg Krke. Tu
zavijemo levo in kolesarimo po asfaltni cesti mimo kampa. V srednje strmem vzponu se
zapeljemo v gozd in po klancu do križišča (205 m n. v. → [2]) s cesto Novo mesto –
Kostanjevica. Zavijemo desno in gremo dober kilometer po omenjeni cesti. Na prvem
naslednjem križišču (230 m n. v. ← [3]) zavijemo levo, v smeri kažipota za Gabrje.
▼V rahlem spustu prikolesarimo v vas V. Brusnice (222 mn.v.↑ [4]).
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▲Od tod nadaljujemo nekaj kilometrov v položnem vzponu v smeri vasi Gabrje. Na
križišču (330 m n. v. ← [5]), 300 m pred vasjo, zavijemo s ceste levo, v smeri kažipota
za planinski dom. Po dokaj strmem asfaltnem klancu se pripeljemo do križišča (400 m
n. v. → [6]) pri cerkvi. Tu gremo desno (Odcep, ki drži levo, pelje navzdol v zaselek G.
Suhadol.) in v srednje strmem vzponu kolesarimo do konca asfalta, približno dober
kilometer naprej od cerkve. Nadaljujemo po makadamski cesti. V zelo enakomernem,
ne prestrmem vzponu (V 3) pridemo do mostu čez potok Koprivnik (660 mn.v.↑ [7]).
Naprej se vozimo po bolj položnem terenu. Pripeljemo se na križišče (740 m n. v. →→
[8]), kjer zavijemo ostro desno (Levi, enakovreden odcep v Atlasu ni vrisan; to je nova
cesta!). V bolj strmem, a ne prehudem vzponu (V 3 – V 4) pridemo do izravnave in
križišča (928 m n. v. ← [9]) pri Krvavem kamnu. Zavijemo levo, v smeri kažipota za
planinski dom. Po nekaj kratkih, strmih vzponih (do V 4) se pripeljemo do planinskega
doma (964 mn.v.↓ [10]).
▼Od tod se po smeri vzpona spustimo do znanega križišča (928 mn.v.↑ [9]).
Nadaljujemo naravnost in naprej po cesti. V rahlem spustu kolesarimo do križišča (910
m n. v. ←[11]), kjer zavijemo levo, v smeri oznake za Trdinov vrh.
▲V enakomernem, srednje strmem vzponu po slabi cesti se peljemo do vojašnice. Pred
njo zavijemo desno in nadaljujemo po kolovozu do oddajnika na Trdinovem vrhu (1178
mn.v.↓ [12]).
▼Spust do vojašnice poteka po smeri vzpona. Na začetku gozdne ceste (1155 m n. v. →
[13]) zavijemo desno v gozd in nadaljujemo po markirani poti. Najpej se peljemo rahlo
navzdol. Počasi postaja strmina vse hujša in naraste na več kot 60 %. Ta kratek odsek
(50 dolžinskih metrov) je tehnično izjemno zahteven in zahteva popolno obladovanje
drsenja kolesa. Nadaljujemo po markirani poti, kije manj strma. Pripeljemo se do
začetka makadamskega kolovoza. Po njem pridemo do znanega in že dvakrat
prevoženega križišča Pri Krvavem kamnu (928 mn.v.↑ [9]). Tu se spet držimo naravnost, do znanega odcepa za Trdinov vrh (910 mn.v.↑ [11]), kjer gremo tokrat
naravnost. V položnem spustu prikolesarimo do Planinskega doma na Gospodični (828
m n. v. ←[14]). Od tod nadaljujemo v smeri oznake za Gabrje. Najprej moramo nekaj
korakov peš po stopnicah, potem pa se lahko peljemo levo navzdol po markiranem
kolovozu. Sledimo markacijam, ki označujejo pešpot v Gabrje. Po markirani poti se
peljemo do asfaltne ceste (415 m n. v. → [15]) pri kmečkem turizmu na Gabr-ski gori
(Spust z Gospodične do sem je S 4 z mesti S 5.). Tu zavijemo desno in nadaljujemo po
asfaltni cesti v Gabrje (368 mn.v.↑ [16]). Iz vasi se spustimo do že prevoženega
križišča pod cerkvijo (330
m n. v. ↑ [5]), od tod pa se peljemo po smeri vzpona na izhodišče – na Otočec.
KOMENTAR
Vzpon na Gorjance je precej dolgočasen, ob koncu tedna pa zna biti zaradi
avtomobilistično “nastrojenih” dolenjskih planincev hudo prašen. K planinskemu domu
se namreč valijo trume “kvazi gornikov”, ki jim je glavna želja do sitega se najesti in
napiti. Ko sem tako nekega lepega sončnega dne v Domu na Gospodični, nabito
polnem tovrstnih gostov, želel kupiti planinsko karto tega območja, me je oskrbnik
pogledal, kot da sem priletel z lune in mi zagotovil, da je nimajo in je tudi nikoli niso
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imeli. Kljub vsemu je ta tura vredna ogleda, še posebej spust, ki je tehnično ravno prav
zahteven, da je zanimiv in prijeten.
KOLESARSKI SERVISI
ČRMOŠNJICE, NOVO MESTO, SERVIS IN PRODAJA KOLES ŠTANGELJ,-, 07/30 80
333, 041/745 814, peter@stangelj.si, http://www.stangelj.si
NOVO MESTO, SMOLE JOŽE ,Šentjernejska cesta 7, 07/337-98-00, ,
NOVO MESTO, Kolesarski center Jani Brajkovič,Velika Bučna vas 6a, 07 3326 153,
040 899 916, info@jbcenter.si, http://www.jbcenter.si
NOVO MESTO, KOLO CENTER ŠTIH,Jedinščica 15, 07/334-60-80, 041/56-86-41,
stih.miran@gmail.com, http://kolocenterstih.dolenjska.com
LOKALCI
Mare, Tel.:031 754 910, mail: marko@pavlin.si
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