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Obalno planinsko društvo iz Kopra prireja letos že 40. tradicionalni spominski pohod na 
Slavnik na prvo oktobrsko nedeljo. Zadnjih nekaj let se te prireditve udeležujemo tudi 
kolesarji. Tudi tokrat se bomo na pot podali v dveh skupinah, iz Kopra in Kozine. 
Tisti kolesarski navdušenci, ki se bomo odločili za daljšo in zahtevnejšo pot, se bomo 

zbrali na parkirišču pred stadionom Bonifika v Kopru v nedeljo 7. oktobra ob 7. uri. Od tu 
bomo krenili proti Bertokom, pot nadaljevali po poti Zdravja in naprej ob Rižani do Cepkov, 
nato pa po cesti mimo Črnega Kala, Črnotič in Klanca do Kozine. Na križišču pri bencinski 

črpalki, nas bo ob 9. uri pričakala druga skupina z udeleženci, ki se bodo odločili za krajšo 
varianto poti. Skupaj bomo zavili na makadamsko cesto, ki po 12 kilometrih pripelje do 
koče na Slavniku. Po obnovi pred nekaj leti je letos že nekoliko sprana, še vedno pa 
prevozna brez težav. Če nam bo vreme naklonjeno, bomo lahko uživali tudi v imenitnem 
razgledu, ki ga nudi 1028 m visok  vrh tik ob morju.  
 
Sledil bo povratek v dolino. Zapeljali se bomo proti JV na razširjen in na novo urejen 
nekdanji kolovoz, ki v dolgem zavoju pripelje v vas Podgorje, ki ga večina pohodnikov 
izbere kot izhodišče za vzpon na Slavnik. Cesta je v srednjem delu precej strma, sicer pa 
pred kratkim urejena in primerna za uživaški spust. V vasi se bomo spet razdelili v dve 
skupini. Tisti že nekoliko utrujeni se bodo po lepem kolovozu odpeljali do Prešnice in 
naprej po asfaltu do Kozine, kjer bodo izlet zaključili. Za njimi bo približno 30 zanimivih in 
precej napornih kilometrov. 
 
Bolj zahtevni kolesarji, pa se bodo preko Kraškega roba spustili v Rižansko dolino in 
naprej proti Kopru. Ko bodo po končani vožnji prijetno utrujeni srkali pivo, bodo njihovi 
števci prikazovali približno 70 prevoženih kilometrov.  
 
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne 
poškodbe ali nastalo škodo!!! 
Pot je primerna za gorska ali treking kolesa. 
Vzpona je približno 1200 m iz Kopra, oz. 550 m iz Kozine. 
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico. 
Izlet je zahteven, poteka po valovitem terenu, po asfaltu in makadamskih poteh. 
Za celotno pot z vsemi postanki bomo potrebovali 8 do 9 ur. 
Vodja izleta je Sandi Kurtin (031 600 852).  
  
 
 

V Kopru, 1.10.2018                                                         Kolesarski odsek OPD 
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