
 

                
 

 

S  CVIČKOM MED VINOGRADI 
 

V SOBOTO, 26. januarja 2019 
 

Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 25. tradicionalni pohod ‘’S cvičkom med vinogradi’’ v 
organizaciji Turističnega društva Otočec.  Pot vodi po dolenjskih gričih na relaciji Otočec –Stari grad – 
Paha – Hmeljnik – Trška gora – Črešnjice - Otočec. Dolga je okoli 15 kilometrov, speljana je mimo 
številnih vinogradov in zidanic in jo lahko prehodimo v 6 do 8 urah. Zaključi se  s toplo malico in živo 
glasbo, kar je všteto v štartnino. 

 
 
ODHOD: Ob 9.00 uri s parkirišča pri gasilnem domu v Šempetru, prevoz na štart   ne 

organiziramo. 

TURA: Zberemo se na startnem mestu med 8,30 in 8,45 uri, uredimo formalnosti ( plačamo 

startnino, žigosamo dnevnik pohoda in popijemo čaj ). Začetek pohoda je ob 9.00 uri 

pri gasilskem domu v centru Otočca. Pot nas pelje do Starega gradu ki se v virih prvič 

omenja leta 1300. Zatem se začnemo skozi Herinjo vas in Srednje Grčevje a vinogradi 

vzpenjati do cerkve Sv. Jurija. Nadaljujemo po grebenu vinske gorice Grčevje do Nove 

gore (581m). Gozdna pot skozi Hmeljniki boršt nas pripelje mimo gradu Hmeljnik iz 12. 

stoletja. Pot nas nato vodi do Trške gore, kjer je znamenita Marijina cerkev iz leta 1620 

ter stoletne lipe. Od tam se bomo spustili proti Češnicam, kjer se bomo okrepčali s 

toplo malico in nato zaključili pohod na izhodišču poti. Z obronkov Grčevja in Trške 

gore bomo lahko uživali v čudovitem razgledu na Gorjance, novomeško kotlino in 

precejšen del Kočevskega roga. 

 

POVRATEK: V Novo mesto se bomo lahko vrnili ob okoli 14. ure. 

 

OPREMA: Potrebna bo dobra obutev (visok čevelj in podplat z narezano gumo) in topla 

oblačila. V primeru padavin pa zaščita ( dežnik, pelerina ), rezervna oblačila in perilo 

ter še kaj pa po želji. Priporočamo tudi pohodne palice. 

  

HRANA: Nekaj hrane in pijače je lahko iz nahrbtnika, drugače pa je ob poti nekaj okrepčevalnic, 

kjer bomo lahko kupili hrano in pijačo. 

 

CENA: 

 

Štartnina organizatorja  je 10€ (vključuje malico, 4x pijačo, kozarec z mošnjičkom).                                                                                                    

 

PRIJAVE: Tone Murgelj, GSM: 040 864 432, v pisarni ali preko elektronske pošte 

pd.krka.nm@gmail.com najkasneje do 25. januarja 2019. 

 

VODENJE: Turo bova vodila vodnika PZS v PD Krka Novo mesto, Tone Murgelj    in Anton Progar. 

 
Dodatne informacije orgganizatorja so na voljo na spletnem portalu www.otocec.si, Facebook strani 
https://www.facebook.com/events/216139582661448/, na telefonski številki 041-929-644 ali e-mail 
naslovu td.otocec@gmail.com 

 
                                               za PD Krka Novo mesto pripravil  Tone Murgelj                                                
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