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RAZPIS POHODA PO SUHIH KRAŠKIH TRAVNIKIH  (Kavčiče, Golič, 

Lipnik)  

 

Tura: Rakitovec - Kavčiče - Golič - Lipnik - Rakitovec  

Datum: sobota, 26. maj 2018  

Zborno mesto: ČRNI KAL (spodnji del vasi ob avtobusni postaji) ob 7. uri   

Dostop: po avtocesti do izvoza Črni Kal; naprej po cesti do vasi Črni Kal in 

avtobusnega postajališča. Od tam se odpeljemo v Rakitovec (cca 45 minut 

vožnje), kjer bomo začeli pohod.         

Dolžina ture: 5 - 6 ur 

Zahtevnost: lahka  

 

OPIS TURE: 

Rakitovec. Vas leži na pobočju žbevniško-kojniškega pogorja. Nastala je pred 

približno tisoč leti. Razlog voda, o prisotnosti katere priča veliki kal na začetku 

vasi. Vas ohranja prvotno tipično istrsko podobo, stisnjene kamnite hiše s 

tipičnim lesenim baladurjem in prehodnimi dvorišči. Je pa danes vas v slabem 

stanju, veliko hiš je zapuščenih in se rušijo. Vzroka za to sta vsaj dva, 

izseljevanje v druge kraje in izgradnja novih hiš na drugi lokaciji. Po zadnjih 

podatkih v kraju danes živi 118 ljudi.  

Pot nas bo vodila od vaškega placa, kjer so še nedolgo nazaj prirejali S`molj 

oziroma šagro, po širokem makadanu proti Kavčičam (883 metrov). Pot, ki se 

zlagoma vzpenja, z leve in desne obdajajo travniki, polni cvetja, razno grmovje, 

drevesa, ki pokrajino postopoma spreminjajo v gozd. Višje se nam bo odprl 

razgled na del Čičarije (Hrvaška), ki leži pod Žbevnico (1014 metrov visok vrh 

nad vasjo Brest). Po dobri uri hoje bomo prišli do ostenij Kavčič oziroma 

spodmola, pod katerega se lahko v primeru dežja (rahlega) zatečemo. Še par 

korakov skozi usek, kjer se bo pred nami razprostrlo razgibano travniško 

pobočje žbevniško-kojniškega pogorja. Široka zelena planjava, polna 

raznobarvnega cvetja. Narcise, perunike, potonike, zlati koren in še kdo se 

bohotijo v vsej svoji lepoti.  

Vzpon na vrh Kavčič nas bo zaradi strmine nekoliko zadihal, a ker je na srečo 

kratek, hujšega ne bo. Na vrhu je vpisna knjiga in predvsem lep razgled. Na 

slovensko Istro, del Čičarije, Planik, Učko, čez celotno pobočje do Kojnika, na 

Slavnik, Ostrič (Žabnik) in še kam. Na vrhu bo čas za malico.   

Potem pa bodo prekoračili pobočje in se po grebenu podali do Goliča (890 

metrov). Na desni strani leži dolina s cesto, ki povezuje vasi v Čičariji na 
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Hrvaškem s Podgorjem, ki leži v Sloveniji. Nad vasjo se pne Slavnik (1028 

metrov).  

Sledil bo spust do Lipnika (804 metrov), od koder se odpre razgled na vas Zazid 

in del zgornje rižanske doline. Ob poti bomo naleteli na spominsko obeležje 12-

im fantom iz Mačkolj (slovenska vas v Italiji), ki so jih leta 1943 ob odhodu v 

partizane ubili fašisti.  

Po Lipniku se bomo od travnatega pobočja poslovili in sestopili čez "rob", po 

spustu zavili na levo in še po vozni poti čez travnike preko Brega vračali proti 

Rakitovcu. Nazaj grede bomo sestopili skozi vas.  

 

 
 

Ali jo poznate? 

 

TEHNIČNI PODATKI:  

 

VODNIK: Pohod bo vodila Irena Cunja. Prijave na GSM številko 031 680 627. 

Do petka.  
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CENA: Za planince PD Sežana je izlet brezplačen, ostali plačajo 10 evrov. 

Prijavljeni morajo biti člani PZS s plačano članarino za leto 2018. 

 

OPREMA: pohodni čevlji, vetrovka, oprema za dež (gamaše, pelerina, dežnik), 

pohodne palice, nahrbtnik s hrano in toplo pijačo, pa dobra volja.   

 

OPOZORILO: Tura sicer ni zahtevna, vendar bo trajala več ur. Zato prosim, da 

se na pohod ne prijavljate tisti, ki imate zdravstvene težave ali boste težko 

vzdržali toliko ur hoje. Ture ne bo mogoče krajšati.  

  

P.S. V primeru dežja izvedbo pohoda premikamo za teden dni. Na soboto, 2.6. 

2018          

                                                                                                           

 

Vodnica  

Irena Cunja 
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