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Pripravila: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, junij 2019

Organizatorji

5

po sledeh slovenskega etnografa,   
pisatelja in zgodovinarja Janeza Trdine

LiTERARNI POHOD
TRD NOV

»Kdorkoli je še zablodil v cvetnik, 
ga je zamaknila in prevzela krasota 
in dišava rožic tako neskončno, da 
je nehal misliti na jed in pijačo, na 
spanje in tudi na povratek …« 

(J. Trdina, Cvetnik)

POMEMBNO
Obvezna je ustrezna pohodna oprema –  
pohodni čevlji in palice, ter osebni dokument, 
ker se bomo gibali na območju državne meje.

ZAŽELENI so prostovoljni prispevki v višini 5 EUR, 
ki jih bomo zbirali na avtobusu oz. izhodiščni točki 
pohoda.



2  GAJ

3  LOVSKI DOM STUDENA VODA

1  SEKULIĆI

4  TRDINOV VRH

Postojanka št. 4
TRDINOV VRH, OB 12.00

Skozi dehteči cvetnik prispemo na vrh Kukove gore. Sledi krajši kulturni program ter podelitev priznanj 
najmlajšemu in najstarejšemu pohodniku. S počitkom in toplo malico si povrnemo moči ter se polni novih 
doživetij in spoznanj vrnemo v vas Sekulići. Predviden povratek v Novo mesto je ob 16. uri. 

Postojanka št. 1
SEKULIĆI, OB 9.00
Izhodišče pohoda je Planinski dom »Boris Farkaš«, katerega oskrbnik je hrvaško planinsko društvo 
»Trešnjevka-Monter« iz Zagreba. Spoznamo življenje in delo hrvaškega župnika Jovana Hranilovića, ki je v 
času službovanja v Sošicah in Radatovićih popisal življenje Žumberčanov.

organiziran avtobusni prevoz
PARKIRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI BRŠLJIN, OB 7.00
»Rana ura, zlata ura« vabi udeležence 5. Trdinovega literarnega pohoda, da se z avtobusom odpeljemo novim 
zgodbam naproti. Pot nas vodi preko prelaza Vahta na Gorjancih do vasi Sekulići na Hrvaškem. 

Postojanka št. 2
GAJ, OB 10.10
Nad vasjo Sekulići se nahaja zapuščena vasica Gaj, ki leži na najvišjem hrbtu pod vrhom gore, na približno 840 
metrih nadmorske višine. V objemu mogočnih dreves prisluhnemo Trdinovi bajki o čarobni ptici Zlatoper, ki 
prebiva na oni strani Gorjancev, v dolini Pendirjevke.

Postojanka št. 3
LOVSKI DOM STUDENA VODA, OB 11.00

Polovica poti je za nami. Čas je za krajši počitek in prigrizek iz nahrbtnika ob prebiranju Trdinove pripovedi o 
»Veselem in Radu«, ki govori o tesnem prijateljstvu med mladeničema iz slovenskih in hrvaških logov.
Do Trdinovega vrha imamo še približno uro hoda. SREČNO!

smer vzpona

4  TRDINOV VRH

Legenda

številka postojanke


