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Vse kolesarske navdušence vabimo na naš drugi skupni izlet v letu '17. Tokrat se bomo 
podali na Kras in opazovali njegove posebnosti ter občudovali njegovo lepoto. Posebej 
zanimive so strnjene vasice, obdane z vinogradi, ki se pogumno upirajo siloviti kraški burji. 
Nekatere hiše so še danes pokrite s kamnitimi ploščami, hišne odprtine so obrnjene proti 
jugu, vhode v obzidana kmečka dvorišča, ki skrivajo značilne vodnjake, krasijo mogočni 
umetniško izklesani kamniti portali. 
 

Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v nedeljo 12. marca ob 8. uri. 
Z avtomobili se bomo odpeljali preko Opčin in mejnega prehoda Repentabor na izhodišče 

kolesarskega dela izleta v Skopo pri Dutovljah. Prevoz koles bo zagotovljen. 
Prvi del poti bo potekal mimo Kobjeglave in Malega dola do vasi Škrbina. To bo malce težji 
del poti, 14 km kolovozov in makadama, vendar brez večjih vzponov  in spustov po 
neokrnjeni kraški naravi, menjavali se bodo gozdovi, travniki in vinogradi. Nadaljevali bomo 
po asfaltu, ki se nam bo kar naenkrat zazdel neverjetno gladek in v blagem vzponu bomo 
dosegli vas Temnico, ki je najvišja točka naše poti in najbolj oddaljena od izhodišča. Če so 
števci na kolesih pravilno nastavljeni, bodo pokazali, da smo presopihali 18 km poti in prav 
toliko jo bo še pred nami. To pa so dovolj močni razlogi za postanek in malico. Moramo pa 
vas opozoriti, da čeravno bodo krog in krog nas vinogradi z odličnim kraškim teranom, ni v 

vasi, niti na poti do nje prav nobene "poštene" kraške gostilne, zato prinesite hrano in pijačo 

s seboj ( ali vsaj robce, da boste brisali sline, ki se vam bodo cedile ob pogledu na okusne 
sendviče) ! 
Temnica je s svojimi 405 metri nadmorske višine izredno razgledišče. Če bomo imeli srečo z 
vremenom, nam bo pogled segel od Slavnika, Vremščice in Nanosa na vzhodu do Furlanske 
nižine na zahodu, južno od nas pa se bo lesketalo morje z Gradežem in njegovimi lagunami. 
Siti in spočiti se bomo spustili navzdol proti Gorjanskem. Sledila bo pot po valovitem južnem 
robu kraške planote ob državni meji z Italijo mimo Velikega dola in Pliskovice do Krajne vasi. 
Do izhodišča v Skopem nas bo ločil še zadnji kilometer prašne poti in to bo ravno dovolj, da 
bodo gume na kolesih, ki se bodo na travnatih kolovozih lepo očistile, spet dobile lepo prašno 
podobo. Tako nam bodo vsi verjeli, da smo opravili zanimiv izlet po kamnitem Krasu. 
 
  
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali 
nastalo škodo!!! 
Dolžina poti je približno 36 km. 

Za celotno pot z vsemi postanki bomo potrebovali 5 do 6 ur. 
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico 
Izlet ni zahteven, poteka po asfaltu, makadamu in gozdnih poteh, večjih vzponov ni. 
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819). 
 

 V Kopru, 5.03.2017                                                               Kolesarski odsek OPD 
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