
 

 

Uradne ure: od januarja do aprila vsak četrtek, od maja do decembra vsak drugi četrtek od 15:30 do 16:30 na sedežu 
društva. Razpored je objavljen na spletni strani: https://www.pdsezana.org/kontakt/ 
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RAZPIS POHODA MED BRKINI IN KRASOM 

 

Tura: Rodik - Artviže - Podgrad pri Vremah - Naklo - Škocjan - Dane pri Divači - Rodik  

Datum: sobota, 8. februar 2020 

Zborno mesto: RODIK (parkirišče pred Domom krajevne skupnosti) ob 8. uri   

Dolžina ture: 5 - 6 ur 

Zahtevnost: lahka  

 

OPIS TURE: 

Začnemo v Rodiku, vasi, ki leži ob vznožju Brkinov na sečišču dveh svetov. Kraški in brkinski svet loči bel 

kamen. Vas leži na nadmorski višini 540 - 620 m. Potem pa navzgor po lepi gozdni poti v dobro uro hoda 

oddaljene Artviže, najvičje ležečo vas v Brkinih. Z vrha, na katerem stoji cerkev sv. Servula (sv. Socerba) vidimo 

prostranost brkinskega pogorja, na drugo stran pa v dolino in na Kras.  

Sledi sestop v Podgrad pri Vremah, kjer stojijo ostanki Gradu Švarcenek ali Završnik. Pred prihodom v Sežano 

je bil grad sedež plemiške rodbine baronov in grofov Petač, ki je imela lasti precejšen del Krasa.  

V Podgradu še ne bomo na dnu doline, treba bo še nekoliko sestopit so zaselka Potok. Nekaj domačij, nekatere 

so obljudene, se stiska v ozki dolini, v katero pa verjetno redko posije sonce.  

Ob strugi potoka se pot nadaljuje proti Krasu oziroma Škocjanskim jamam. Ko vode na površju ni več, smo na 

kraškem terenu (Reka Reka, ki do jam teče po površju, na tem mestu ponikne v podzemlje.) V vaseh se to vidi 

tudi po drugačni barvi kamnine. V Brkinih je rjavo-siva, na Krasu je belo-siva. Prva na naši poti bo Naklo. Potem 

Matavun, ki želi v Krajinskem parku Škocjanske jame, in Škocjan. Z vrha je lep razgled na sotesko reke Reke in 

okoliške vrhove, Vremščico, na primer. Od tam pa še zadnji del poti, čez kraško gmajno v Dane pri Divači in 

Rodik.  

Čaka nas razgibana pot, deloma po Slovenski planinski poti, pa po gozdnih in makadamskih poteh. Termin za 

malico bomo prilagodili hitrosti naše hoje. Vabljeni.  

 

TEHNIČNI PODATKI:  

 

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

Prijavljeni morajo biti člani PZS s plačano članarino za leto 2020. 

 

OPREMA: pohodni čevlji, vetrovka, oprema za dež, pohodne palice, nahrbtnik s hrano in toplo pijačo, pa dobra 

volja.  

 

OPOZORILO: Tura ni zahtevna, trajala bo več ur. Prosim, da se na pohod ne prijavljate tisti, ki imate 

zdravstvene težave ali boste težko vzdržali toliko ur hoje. Ture ne bo mogoče krajšati.  

                   

Izvedbo pohoda prilagajamo vremenskim razmeram.  

                                                                                             

Vodnica PZS  

Irena Cunja 
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