
MATAJUR (1642 m)                         21.05.2022 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 21.maja 2022 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         
       

POTEK TURE:  Novo mesto – Kobarid –  Avsa (860 m) – Idrska planina – Matajur (1642 m) 

– Avsa  – Novo mesto 

 

Matajur je razgledna gora, ki se nahaja na meji med Slovenijo in Italijo. Z vrha je lep razgled 

na Kobariški oziroma Breginjski Stol za katerim levo od njega opazimo Karnijske Alpe in del 

zahodnih Julijcev, kjer kraljuje skupina Kanina. Na vzhodno stran opazimo Krn in greben 

Krnčice, za njim pa vrh Triglava. Proti jugovzhodu seže pogled na Golake, proti jugu pa na 

Jadransko morje, kjer se lepo vidi pristanišče v Trsu. Na vrhu stoji manjša cerkev (kapela) in v 

njeni bližini razgledna plošča z vpisno skrinjico in žigom na skali.  

 
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do vasi Avsa, kjer bomo na označenem in urejenem parkirišču 

parkirali. S parkirišča pa nadaljujemo peš, sprva po slabši cesti, ki se kmalu spremeni v kolovoz. Na začetku 

hoje med tem obidemo večje število propadajočih bajt. Kolovoz se nato spremeni v peš pot, ki se za krajši čas 

strmo vzpne, med tem pa preči pašno ograjo. Strmina nato postopoma popusti in pot nas pelje po vse manj 

poraščenem pobočju. Pridemo na gozdno cesto, kjer se desno navzdol odcepi cesta k pastirski koči na Idrski 

planini. Nadaljujemo naravnost do zgornjega dela planine po poti, ki nam nudi vse lepše razglede. Nekoliko 

naprej nas cesta pripelje na križišče, kjer nadaljujemo naravnost in takoj za tem na levi strani ceste opazimo 

kočo imenovano Konjarska guta. Od koče na planini nadaljujemo proti Matajurju. Po nekaj deset korakih pa 

nas pot pripelje do smerokazov ob poti. Tu zapustimo gozdno cesto in se usmerimo desno na peš pot v smeri 

Matajurja. Pot naprej se za krajši čas spusti in nas po nekaj minutah ponovno pripelje na gozdno cesto, kjer 

nadaljujemo desno. Naprej sledimo široki, delno s travo porasli cesti. Po nekajminutni hoji po cesti, le malo za 

koritom z vodo, ki ga opazimo ob cesti pa se desno navzgor odcepi peš pot na Matajur. Usmerimo se na to pot, 

ki se vzpenja po rahlo poraščenem pobočju. Nekoliko naprej se pot vzpne po zanimivih gladkih skalnatih 

ploščah in za tem ponovno preči gozdno cesto. Pot naprej se še vedno zmerno vzpenja pri tem pa obide manjši 

izvir, ki v sušnih dneh presahne. Le malo naprej pa pridemo na razpotje, kjer se nam priključi pot iz vasi Svino. 

Nadaljujemo naravnost in pot, ki se zmerno vzpenja nas nato kmalu pripelje  Matajurja. Le nekaj korakov 

naprej pa pridemo na mejni greben med Slovenijo in Italijo. Tu pot zavije desno in se naprej vzpenja po 



širokem zložnem grebenu. Tej poti, ki nas pelje po vse lepših razgledih sledimo do vrha Matajurja. Po daljšem 

postanku na vrhu kjer si bomo vzeli čas za počitek, razglede in malico se bomo po isti poti vrnili nazaj do 

avtobusa. Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 19.ure.  

 
 
                                                                                                                                           

 
 

        

 

www.pd-pohodnik.si        
 

  

SKUPAJ HOJE: 5 ur 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 15 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči ! 
CENA: 20 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 19.maja 2022: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 
Članarino PZS za leto 2022 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17.-18.ure v pisarni Društva za  
srce in ožilje, Glavni trg 10. 
 


