KOPITNIK (910 m)

09.11.2019

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 9.novembra 2019 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS

POTEK TURE: Novo mesto – Dom v Gorah (762 m) – Koča na Kopitniku (865 m) –
Kopitnik (910 m) – Rimske Toplice (213 m) – Novo mesto
Kopitnik je sestavni del Posavskega hribovja, ki se nahaja severno od Zidanega Mosta in
južno od Rimskih Toplic. Vrh je oblikovan v obliki konjske podkve po katerem je tudi dobil
ime. Na pobočjih Kopitnika je bogata ilirska flora s posameznimi alpskimi vrstami. Z vrha se
odpre pogled na dolino Savinje proti vzhodu, na severni strani sta Šmohor in Malič, na zahodu
Kum, proti vzhodu in jugovzhodu pa seže pogled do Medvednice in Gorjancev.
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do planinskega doma v Gorah. Od doma najprej hodimo po cesti po
kateri smo prišli, nato pa pri kažipotih zapustimo cesto in se usmerimo desno na peš pot v smeri Kopitnika.
Pot naprej sprva nekajkrat preči cesto nato pa se zložno vzpenja do križišča, kjer se ponovno usmerimo v
smeri Kopitnika. Po nadaljnjih nekaj minutah hoje pa nas markacije usmerijo levo na kolovoz, ki se rahlo do
zmerno vzpenja po deloma poraščenem pobočju. Čez čas pa se pot začne spuščati in nas pripelje na
makadamsko cesto. Tu nadaljujemo po cesti naprej do naslednjega križišča, kjer nadaljujemo desno v smeri
Kopitnik, koča. Ta cesta (lahko tudi po markirani bližnjici) pa nas nato v petih minutah pripelje do koče na
Kopitniku.

Od koče nadaljujemo po poti v smeri vrha. Po nekaj minutah nas pot pripelje na gozdno cesto, kjer
nadaljujemo levo. Cesta nas nato pelje mimo igrišče in se za tem spremeni v kolovoz. S kolovoza pa se levo
odcepi markirana peš pot, ki nas skozi gozd pripelje na predvrh Kopitnika. Sledi kratek spust nato pa vzpon
po strmem in rahlo izpostavljenem pobočju. Pri zadnjem vzponu na vrh so nam v pomoč varovala, ki pa niso
nujno potrebna. Večja previdnost je potrebna na samem vrhu, saj je vrh ozek in prepaden.
Z vrha bomo sestopili nazaj do koče na Kopitniku in po daljšem postanku v koči sestopili v Rimske Toplice,
kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 18.ure.

SKUPAJ HOJE: 3-4 ure
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot
VREDNOST TURE: 14 točk
HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika !
Možnost toplega obroka v planinski koči !
CENA: 15 EUR
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 7. novembra 2019:
Marko: 041 779 205; 031 442 715

www.pd-pohodnik.si

