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KRAŠNJI VRH pri METLIKI (542 m) 
SOBOTA, 18. marca 2023 

 

Vabim Vas, vse ljubitelje hribov in pohodništva, še posebej mlade planince, da se nam pridružite pri 

nezahtevnem, a poučnem pohodu na Krašnji vrh, ki leži ob meji s Hrvaško. Na vrhu stoji cerkev sv. 

Trojice in razgledni stolp. Metliški planinci pa so si tam uredili planinsko zavetišče. 

 

ODHOD: 

  

S parkirišča pri OŠ Bršljin se bomo z avtobusom ob 8. uri odpeljali iz Novega 

mesta čez Gorjance v Metliko.     
 

TURA:  Pot bomo začeli na Pungartu na parkirišču pod kulturnim domom v Metliki. 

Smerne table in markacije nas bodo popeljale mimo Osnovne šole Metlika in 

naprej po pobočju Veselice – hriba nad Metliko, zasajenega z vinsko trto in naprej 

v gozd mimo Svržakov. Že dodobra ogreti bomo prispeli na travnike in med 

vinograde nad Slamno vasjo in nadaljevali mimo vodnega zbiralnika. Nato bomo 

nadaljevali skozi gozd do ceste Radovica – Bušinja vas. Prestopili bomo cesto in 

sledili smerokazu za Bojanjo vas. Od tu naprej se pot na krajšem odseku precej 

strmo vzpenja. Že kmalu bomo zavili levo v smeri brezna Pečenevka, ki si ga bomo 

lahko tudi ogledali. Nato bomo nadaljevali skozi gozd po učni poti na Krašnji vrh, 

od koder se nam odpre čudovit pogled na Belo Krajino, del Hrvaške, Klek in 

Velebitske hribe. Sestopili bomo v Radovico. Ob povratku bomo obiskali še muzej 

Bistra buča. Ob obilo humorja bo veselo in poučno! Tam nas bo čakal avtobus za 

povratek domov. 

Predviden čas hoje: 4 ure.  
 

POVRATEK: V Novo mesto se bomo vrnili v popoldanskih urah.  
 

OPREMA: Potrebovali boste visoke pohodne čevlje in primerna oblačila glede na vreme 

(rokavice, kapa in topla oblačila). Priporočam tudi pohodne palice. 
 

HRANA: Predvsem topla pijača in hrana naj bosta iz nahrbtnika. Pijačo si boste lahko kupili 

tudi v planinskem zavetišču na Krašnjem vrhu. 
 

CENA:   Avtobusni prevoz, vstopnica za muzej: 

- otroci (člani) 10 €, otroci (nečlani) 15 €, 

- odrasli (člani) 15 €, odrasli (nečlani) 20 €. 

Člansko izkaznico imejte s sabo. 
 

PRIJAVE:  Prijave do srede, 15. marca 2023, na prijavnem obrazcu. 

 

VODENJE: Vodja ture bo Roman Makše, vodnik PZS Pohodniškega društva Novo mesto. 

  

 

                                             Razpis pripravil: Tomaž Struna 

 

POJDIMO SKUPAJ VARNO V GORE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqEvlxmBo1nvGB8n2eEIfFby2gwplZfdOTXYRDnV5bU5xHg/viewform

