
 

 

                  

 

OSTRI VRH (523 m) – FRATA (345 m) 

V SOBOTO,  17. februarja 2018 

Zelo zanimivo ime na Dolenjskem, saj vrh ni kakšna mogočna gora, ampak pohleven hribček na relaciji Novo mesto-

Mirna Peč-Rdeči Kal. Neizkušeno oko ga bo zaman iskalo na zemljevidu Dolenjska, Gorjanci, Kočevski Rog, saj pot ni 

vrisana, čeprav so jo markacisti PD Trebnje markirali.  

ODHOD: 

 

TURA: 

 

 

 

 

 

POVRATEK: 

OPREMA: 

HRANA IN PIJAČA: 

 

CENA: 

PRIJAVE IN 

INFORMACIJE: 

 

VODENJE: 

 

 

 

 

Ob 8.00 uri s postajališča pri Tušu. Iz Novega mesta nas bo avtobus zapeljal do Mirne Peči, 

kjer zavijemo levo za Jordankal in naprej v Rdeči Kal, kjer bomo na koncu vasi izstopili iz 

avtobusa. 

Po cesti se bomo vrnili približno 100 m do prvega odcepa, kjer nas bo smerna tabla povabila 

na Ostri vrh. Po asfaltu se bomo povzpeli na konec vasi, kjer nas pričaka makadamska cesta, 

ki pa jo bomo hitro zapustili, saj nas v objem povabijo markacije in gozdne steze. Po 

kolovozu se bomo v rahlem vzponu povzpeli na Ostri vrh, kjer imajo trebanjski planinci  na 

Štefanovo zimski pohod, ko si na pripravljenih kuriščih spečejo klobase in se poveselijo. 

Tudi mi bomo počivali, se najedli, napili, požigosali knjižice in se mimo Lovskega doma 

Dobrnič odpravili do Doma na Frati, kjer bomo v topli koči, ob hrani in pijači, imeli počitek. 

Od doma se bomo po kolovozu povzpeli do Brezove Rebri, kjer nas bo čakal avtobus. Hoje 

bo za 4 h. 

V Novo mesto se bomo vrnili predvidoma ob 16.00 uri. 

Potrebovali boste dobro obutev - visok čevelj, primerna oblačila glede na vremensko 

napoved. Priporočamo tudi pohodne palice.  

Hrana in pijača (topel čaj) iz nahrbtnika, lahko pa tudi v Domu na Frati. 

Za otroke 5 €, za odrasle  7 €. Družinam priznamo popust. 

Najkasneje do četrtka, 15. februarja 2018 v pisarni PD Krka Novo mesto, v torek med 16.00 

in 18.00 uro, pri mentorjih na šolah ali po telefonu na št.: 041 251 504, Marko ali na 

elektronski naslov pd.krka.nm@gmail.com . Ob prijavi poravnajte stroške pohoda: v pisarni 

društva ali z nakazilom na TRR društva št. 0297 0001 0572 680 – namen »Ostri vrh«. 

Pohod bomo vodili vodniki in mentorji PD Krka Novo mesto; vodji bova Marko in Gric. 

Pojdimo skupaj varno v gore! 

 

Za Planinsko društvo Krka Novo mesto pripravil Gric 
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