
 

                
 

 
             Prednovoletno planinsko druženje – KOPER z OKOLICO 

Nedelja, 1. december 2019 

 
Ob zaključku leta 2019 vabimo člane UO Planinskega  društva Krka Novo mesto ter drugih 

organov društva, vodnike PZS, mentorje, markaciste, varuhe gorske narave,alpiniste,  planinske 

vaditelje in seveda vse člane društva in ljubitelje pohodništva na prednovoletni pohod in 

druženje na  Primorskem, kjer bomo spoznali lepoto pokrajine in znamenitosti tega dela 

jugozahodne Slovenije.  
ODHOD:  Odhod ob 6.00 uri.  Parkirišče pri TUŠ-u. 

 

POTEK TURE: Koper ( Žusterna ) –Izola – Markovec – Olmski Kot – Gažon – Olm – Koper (hotel Emonec 

) -  Kmečki turizem (Kosilo in druženje)  

 

TURA:     
 
 

Pri Žusterni , kjer je začetek naše ture, nas bo počakal domačin Darko, ki nas  bo vodil po 

poti in nam predstavil lokalne zanimivosti. Pohod poteka ob morju po sprehajalni stezi brez 

prometa do trgovine Merkur pred Izolo. Pot nadaljujemo navzgor mimo bolnišnice (ogled 

helidroma) do cerkve sv. Marka (ogled). Nadaljevanje poti proti Markovcu do kapelice. Od 

tu navzdol v Olimski Kot in navzgor do stadiona v Gažonu. Pot nadaljujemo po grebenu, od 

koder se nam odpre lep pogled na koprski in tržaški zaliv. V ozadju  se lepo vidi Slavnik, 

Nanos in Dolomiti. Pred vasjo Gažon zavijemo levo in navzdol mimo vinogradov in skozi 

nizek gozd do lesenega vikenda (lep razgled).  Pot nas vodi navzdol po makadamu, 

spustimo se po pobočju do Mercatorja v Olmu. Od tu še pol kilometra in prispemo do 

gostišče Emonec (nekdanji lastnik rojak iz Gabrja Božo Luzar), kjer bo zaključek našega 

pohoda. Tu nas bo čakal avtobus in nas odpeljal na Turistično kmetijo KMAC na Brtoke, 

kjer nam bodo postregli s tipično primorsko kulinariko in pristnim refoškom. Tu bo čas za 

planinsko druženje in načrtovanje novih podvigov v letu 2020. Možnost nakupa oljčnega 

olja po zelo ugodni ceni (10,00€ za 1 liter). 

 

POVRATEK:   Povratek načrtujemo v poznih popoldanskih urah, med 18.00 in 19.00 uro. 

 

ZAHTEVNOST: Hoje bo približno 3 do 4 ure. Pot je lahka primerna za vsakogar. 

    

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

dežju, primerno vremenskim razmeram. Priporočam pohodne palice. 

 

CENA: 25,00 € za člane Planinskega društva Krka Novo mesto (prevoz in kosilo ), za aktivne 
člane brezplačno. ( Minimalno 45 udeležencev ). 
 

INFORMACIJE 
in PRIJAVE: 

Anton PROGAR Gsm: 041 693 195 ali E. naslov: antonprogar@gmail. com do torka, 26.  11. 
2019 do 18,00 ure, oziroma do zasedenosti mest v avtobusu. 

  
VODENJE:  
 

Pohod bomo vodili vodniki PZS, v PD Krka Novo mesto. Vodja pohoda pa bova Anton 
PROGAR in Matej Kocbek. 
 
PLANINSKI POZDRAV in NASVIDENJE, 1. decembra 2019 

 

Za PD Krka Novo mesto pripravil Anton Progar 

 


