
 

 

                  

 

Planinsko društvo Krka Novo mesto,  Mestna občina Novo mesto in PZS vabijo na pohod 

in svečanost ob odkritju spominskega obeležja. 

 

PO ZELENEM KROGU NOVEGA MESTA IN ODKRITJE 

SPOMINSKEGA OBELEŽJA ALOJZU KNAFELCU 

v nedeljo, 18.9.2022 

Planinska markacija, le kdo ne pozna okroglega znaka: belo piko z rdečim krogcem, 

narisano s čopičem brez šablon v razmerju 1:2. Avtor te markacije je Alojz Knafelc, novo 

meščan , rojen leta 1837 v Šmihelu pri Novem mestu (dandanes je to mestno naselje), 

umrl je leta 1937 v Ljubljani. Idejo je dobil na metuljevih krilih gorskega apolona. Leta 1922 

je napisal navodila za markiranje in izdelavo smerokazov, letos je 100 let od uvedbe 

markacije. 

Na obrežju reke Krke na Pugljevi ulici ( na mestu nekdanjega mosta), bo ob 11. uri 

odkritje spominskega obeležja. 

 

TURA: zbrali se bomo ob 8. uri na Glavnem trgu-zgornjem delu pri maketi Novega mesta.               

Pot nas bo vodila po tako imenovanem zelenem krogu .Novo mesto stoji na sedmih 

gričih, nekaj jih bomo obiskali. Najprej se bomo povzpeli na Grm do Evangelijske 

cerkve, nadaljevali do potoka Težka voda in Šmihela (rojstnega kraja kartografa 

KNAFELCA), šli mimo Šolskega centra do Portovala, ga obkrožili in prečkali reko 

Krko. Povzpeli se bomo še na Marof, šli v Ragov log in nato nazaj na Glavni trg 

oziroma do Pugljeve ulice, kjer bo ob 11. uri odkritje Spominskega obeležja g. 

Alojzu Knafelcu. Če bo čas dopuščal se bomo povzpeli na zvonik Kapiteljske cerkve 

zaradi lepega razgleda. Celotna pot je zelo razgledna, večinoma poteka po 

makadamskih poteh, seveda pa tudi po asfaltu. Prilagodili jo bomo pohodnikom in 

vremenskim razmeram in pravočasnemu povratku. 

ODHOD: ob 8. uri z Glavnega trga. 

POVRATEK: ob 11.uri k spomeniku. 

OPREMA: primerna trenutnim razmeram, prav tako obutev. 

ČAS HOJE: celoten krog bomo prehodili v 2-3 urah. 

VODENJE: pohod bodo vodili vodniki PZS pri PD Krka. 18 

 



 

 

                  

 

 

 

 

 


