
 

 

 

3. SREČANJE MDO DOLENJSKE IN  BELE KRAJINE 
Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih 

Sobota, 27. maja  2017 
MDO Dolenjske in Bele krajine  in Planinsko društvo Krka Novo mesto,  vabita ljubitelje pohodništva, občudovalce 

narave, še posebej tiste, ki radi preživite dan športno in družabno, da se nam pridružite na enodnevnem 

planinskem druženju, 3. tradicionalnem srečanju planincev Dolenjske in Bele krajine. 

TURA:           Odpravili se bomo na 3. srečanje dolenjskih in belokranjskih  planincev,  ki bo letos  pri 

Planinskem domu pri Gospodični na Gorjancih z osrednjo slovesnostjo ob 11.00 uri. Na 

srečanje se lahko odpravite iz različnih smeri, iz katerih so pripravljeni pohodi različnih 

težavnostnih stopenj in sicer: 

 ZNC KZ Krka Novo mesto (Šentjernejska cesta) – Hrušica – Pangrč grm- Planinski 
dom pri Gospodični na Gorjancih. Odhod ob 6.00 uri. Hoje cca 4 ure. 

 Dolž  ( parkirišče pri Gasilnem domu ) – Rute – Planinski dom Pri Gospodični na 
Gorjancih. Odhod ob 8.30 uri. Hoje cca 2 uri. 

 Gabrje (pri spomeniku)– Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih.  Odhod 

avtobusa za Gabrje ob 8.30 iz avtobusne postaje pri TUŠ-u. Avtobus ustavi še pri 

bivšem hotelu Kandija in ZNC KZ Krka Novo mesto. Začetek pohoda ob 9. uri. Hoje 

cca 1,15 ure. 

Ob 11. uri SLOVESTNOST s kulturnim programom, ki se bo nadaljevala s planinskim 

druženjem ob glasbi ansambla Andreja Bajuka. 

POVRATEK:   Odhod iz Gabrja predvidoma ob 16.00 uri in prihod v Novo mesto ob 16.30 uri. 

ZAHTEVNOST: Poti so tehnično nezahtevne, različnih dolžin, primerne za vse udeležence, saj si lahko 

vsakdo izbere sebi primerno pot. Časi hoje so navedeni v opisu posameznih pohodov. 

OPREMA: 

 

HRANA IN PIJAČA : 

Dobra obutev – visoki čevlji in podplati z narezano gumo. Topla oblačila proti vetru, 

mrazu, dežju, primerno vremenskim razmeram. Priporočamo pohodne palice. 

Iz nahrbtnika in v Domu pri Gospodični na Gorjancih, kjer bo pripravljena malica za vse 

udeležence.  

CENA: PRIJAVNINA 5,00€ (vključena topla malica). 

INFORMACIJE: Anton PROGAR GSM:  041 693 195  

PRIJAVE: Zaradi lažje organizacije obvezna prijava do srede, 24. maja 2017 do 18.00 ure, v 

društveni pisarni vsak torek med 16 -18 uro ali na telefon: 041 693 195 (Anton PROGAR). 

VODENJE:  

 

Turo bomo vodili vodniki PZS, v PD Krka Novo mesto. Vodje pohoda pa  bomo  Anton 

PROGAR,  Matej KOCBEK in Mladen ŽIVKOVIĆ. 

PLANINSKI POZDRAV in NASVIDENJE, 27. .maja 2017 

                                                    Za PD Krka Novo mesto pripravil Anton Progar 


