
Osnovna šola  
Oskarja Kovačiča 

Škofije PLANINSKI KROŽEK  

 

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije 
Sp. Škofije 40 D, 6281 Škofije – Slovenija 

Tel.: 05 6626580, faks: 05 6626593, e-mail: o-okskofije.kp@guest.arnes.si 
Mat. št.: 5084822000 DŠ: 39097293 Trr: 012506030656895 

                                                       Škofije, 21. 03. 2023 
 

  Vabi mlade planince in njihove starše na 
     pohod po naravnem rezervatu doline reke Glinščice  

(Val Rosandra) 
 

v soboto, 25. marca 2023 
 
 

 
 
Kdaj?  V SOBOTO, 25. 3. 2023.   
S starši z lastnim prevozom. 
Ob 14.15 v vasi Boljunec pri Trstu v 
Italiji (na parkirišču pred kulturnim 
domom France Prešeren; glej 2. stran).  
Nazaj v Boljuncu okoli 18.00.  
Kakšno opremo potrebujem? 
Spremljajmo vremensko napoved. 

Vsekakor pa potrebujemo  pohodniške 
čevlje in  oblačila v več plasteh. Ne pozabite vetrovko - pelerino. V nahrbtniku naj bodo še malica (npr. 2 
sendviča), vsaj 1.5 l vode ali čaja, »železna rezerva« (npr. suho sadje, čokolada, žitna rezina), planinski 
dnevnik, če ga imate. S sabo imejte tudi osebni dokument. Ne pozabite, vsak nosi svoj nahrbtnik! 
 

PRIJAVE ZBIRAM DO petka, 24.3., po EMAIL ALI SMS na alenka.turk-licen@guest.arnes.si oz. 041203344.  

Napišite prosim spodaj zahtevane podatke.  

 
Mentorica planinske skupine, Alenka Turk 
 
 
.......PRIJAVNICA GLINŠČICA, 24. 3. 
……………………………………..…….................................………………… 
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA, RAZRED:________________________________________ 
 
ŠT. PRIJAVLJENIH ODRASLIH (STARŠI, NONOTI ITD.) ________________________________ 
 

KONTAKTNA ŠTEVILKA:________________________ 
EMAIL: _________________________________________  

Sprehodili se bomo čez vas Boljunec do planinske koče Mario 
Premuda. Od tam naprej bomo sledili dobrim oznakam (1) in 
se mimo ostankov rimskega vodovoda odpravili po dolini 

reke Glinščice. Prvi cilj je majhna cerkvica Svete Marije na 

Pečeh. Na drugi strani lahko opazimo traso nekdanje 

železniške proge Kozina-Trst, po kateri se bomo vrnili na 
izhodišče. Po malici se bomo odpravili naprej po dolini mimo 
slapu Supet do obmejne vasice Botač. Iz vasice se bomo po 
ozki gozdni stezici povzpneli do trase nekdanje železniške 
proge, ki jo dosežemo tik za tunelom. Pot bomo nadaljevali v 
smeri proti Trstu, prehodili dva tunela in potem zavili na levo 
na ozko gozdno stezico in se na poti do koče ustavili še na 
razgledišču Zabrežec. Nato sledimo smernim tablam in se 
vrnemo do Boljunca. Višinska razlika: 270 m 
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PS 
Kako do Boljunca? 
Poglejte si na internet...sicer pa v pomoč tale zemljevid! Avtocesto, ki vozi iz Trsta proti Benetkam zapustite 
kmalu in sicer na izvozu Dolina oz. San Dorligo della valle.  
Iz Kopra je dobrih 15 min vožnje.  
 

 
 
Kulturni dom France Prešeren se nahaja na začetku vasi na desno.  
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