
OSP – ANKARAN  (70 let Slovenske planinske poti)     14.01.2023 

 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 14.januarja 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS         
       
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Črni Kal  – Osp (57 m) – Ankaran (18 m) –  Novo mesto 
 
Letos v PZS praznujemo 70 let Slovenske planinske poti, najdaljše in najbolj priljubljene vezne 
poti v Sloveniji. Je tudi najstarejša vezna pot tako v Sloveniji, Evropi in na svetu. Nastala je na 
pobudo Ivana Šumljaka in poteka od Maribora čez Pohorje, preko Kamniško Savinjskih Alp, 
Karavank, Julijskih Alp, Krasa do Ankarana ob Jadranskem morju. Označena je s splošno 
oznako planinskih poti v Sloveniji, Knafelčevo markacijo (rdeč krog z belo piko) in številko 1. 
V našem društvu bomo obeležili ta dogodek in prehodili zadnji del poti od Ospa do Ankarana. 

 
TURA: Pot se začne v vasici Osp. Parkirali bomo v bližini kampa. S parkirišča nadaljujemo po cesti ob kateri 
smo parkirali. Cesta nas preko mostička hitro pripelje do prvega križišča, kjer nadaljujemo desno in nato takoj 
levo. Naprej se zložno vzpenjamo po slabši a dobro markirani cesti. Po nekaj minutah vzpona pa nas markacije 
usmerijo desno na peš pot, ki se vzpne čez pas precej zaraščenega gozda. Ko pridemo iz gozda, stopimo na 
prostrana travnata pobočja s katerih lepo vidimo antenski stolp na Tinjanu. Pot gre nato ponovno v gozd, kjer 
se zmerno vzpenja čez številna a dobro označena razpotja. Malo pod vrhom Tinjana ponovno stopimo na cesto, 
kateri sledimo mimo vodovodnega objekta do razglednega ovinka. Na začetku ovinka pa nas markacije 
usmerijo levo navzgor in pot nas v zmernem vzponu hitro pripelje do vrha. S Tinjana nadaljujemo desno po 
cesti, ki se rahlo spušča in nas po sorazmerno dobro označeni cesti pripelje do vasi Zgornje Škofije. Naprej nas 
pot pripelje v orientacijsko nekoliko težji del. V vasi Spodnje Škofije je večje število križišč, kjer moramo 
pazljivo slediti sem ter tja bolj redkim markacijam. Za vasjo gre pot skozi dvorišče ene od hiš, za katero za 
nekaj časa zapustimo cesto. Pot se nadaljuje skozi grmičevje, vse do vasi Hrvatini. Tu ponovno pazljivo 
sledimo markacijam, ki nas pripeljejo na drugo stran vasi. Za vasjo nekaj časa hodimo po makadamski cesti, s 
katere se desno navzdol spusti pot v Ankaran. Ko pridemo v Ankaran, pred centrom multiple skleroze 
zavijemo desno po označeni poti, ki nas nato po krajšem labirintu poti pripelje do cilja. Žig za Slovensko 
planinsko pot dobimo v baru Korta. Povratek v Novo mesto načrtujemo do 18.00 ure.  

                                                               



 
                                                                                                                                           

 

 

   
 

70.let Slovenske planinske poti (1953-2023) 
 

   
 

 

SKUPAJ HOJE: 4 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 14 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika ! 
CENA: 20 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 12. januarja 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. 


