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GREMO MI PO SVOJE 

KRIŽNA GORA, SV. DUH, HRUŠICA 

KDAJ: v sredo, 7.10.2020 

Dobimo se ob 8. uri na parkirišču nasproti občine Sežana. Z avtomobili se bomo zapeljali na 

avtocesto do Vipave, od tu pa nadaljevali vožnjo do Cola in nadaljevali na pot proti Vodicam še 

kakšne 3,5 km, kjer bomo parkirali. S parkirišča se bomo peš usmerili na makadamsko cesto, ki pelje 

proti Sv. Duhu. Cesta se skozi  gozd zmerno vzpenja. V nadaljevanju pa nas markacije usmerijo na 

cesto v smeri Svetega Duha (ostro desno). Pot se kmalu položi in zavije na levo, kjer preide v bolj 

raven svet. Tu se v desno odcepi pot na Križno goro. Sledi krajši prečni vzpon skozi gozd in že 

prispemo do vpisne knjige z žigom. Tu je tudi stolp z lepim razgledom na Podkraj. Po krajšem 

počitku se bomo vrnili na ravni plato in se povzpeli še do cerkvice Svetega Duha, kjer bomo naredili 

večjo pavzo. Vračali se bomo po isti poti do avtomobilov. Skupne hoje je 3 ure. 

Z avtomobili se bomo zapeljali še do Hrušice cca. 4-5km in si tam ogledali arheološki park AD 

PIRUM, kjer je potekala v rimski dobi cesta Oglej – Ljubljana. Tu je bila trdnjava s pošto. Vidni so 

zidovi s stolpi, vhodna vrata itd. Tu je tudi gostilna Pri pošti, kjer se bomo lahko okrepčali ali pa 

popili kavo in pijačo. 

HRANA IN PIJAČA:  je iz nahrbtnika. Za vožnjo prispevate vozniku avtomobila.  Seboj 

imejte tudi zaščitno masko in razkužilo. 

OPREMA: Obvezno planinski čevlji z gumi podplati, topla vetrovka ali bunda, 

rokavice, kapa in ostala oprema glede na vremenske prilike. Priporočam planinske 

palice.      Povratek do 16 ure. 

PRIJAVE: vodniku Bogdanu tel. 041 477128 do ponedeljka,  5.10.2020 

Planinska vodnika:                                                VABLJENI. 

 Bogdan in Vesna 
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