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Smo že krepko v drugi polovici leta, počasi prihaja jesen, ko je narava najlepša in kar kliče na
ogled njenih čudes. Na tokratnem izletu vročine gotovo ne bomo trpeli, večino poti bomo
opravili v senci mogočnih dreves na nadmorski višini med 600 in 1200 m. Raziskali bomo
obširno gozdno območje med Postojnsko in Pivško kotlino na eni in območjem Cerkniškega
jezera in Rakeka na drugi strani, ki ga ločuje veriga vrhov v smeri SZ-JV, ki največjo višino
dosežejo na 1269 m visokem Velikem Javorniku. Uporabljali bomo gozdne ceste, ki so za
kolesarjenje idealne, z asfaltom pa to pot ne bomo imeli posebnih težav. Časa bo dovolj za
umirjeno vožnjo in opazovanje narave in ostale zanimivosti ob poti, naužili se bomo kisika sredi
slikovite neokrnjene pokrajine.
Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v nedeljo 9. septembra ob 7.30
uri. Z vozili se bomo po avtocesti odpeljali do Postojne, kjer bo za bencinskim servisom
Ravbarkomanda start našega kolesarskega potepanja. Za ogrevanje se bomo po asfaltni cesti
skoraj vodoravno zapeljali ob avtocestnem viaduktu do ceste za Unec, ki jo bomo po 600
metrih zapustili in nadaljevali v rahlem vzponu po asfaltu vse do propadajočih objektov
nekdanjega smučišča Kalič. Tu se bomo za lep čas poslovili od asfalta in nadaljevali s prijetno
vožnjo najprej vodoravno, nato pa nekoliko navzdol skozi obsežne gozdove nad Rakovim
Škocjanom do razcepa cest. Sledil bo krajši vzpon in dolga vožnja skoraj vodoravno na
vzhodno stran grebena z občasnimi imenitnimi pogledi na Cerkniško jezero pod nami in
coprniško Slivnico na njegovi drugi strani. Na razpotju pri Glažuti se bomo nekoliko vzpeli in se
mimo gozdarske koče spet nekoliko spustili na naslednje razpotje, kjer se ena od cest spušča
v Pivško kotlino. Mi pa bomo zavili desno in pričeli z dolgim ne prestrmim vzponom po JV
strani grebena. Ko bo cesta zavila proti SZ nas bo pričakal nekoliko zahtevnejši vzpon v
dolžini 1,5 km do lovske koče Sajovic na višini 1200m. Od tu pa vse do konca ture bo pred
nami čisto uživaštvo, vožnja vodoravno ali navzdol. Pri ostankih vojaških objektov tik pod
velikim Javornikom bomo pustili kolesa in se peš povzpeli na 10 min oddaljen vrh. Odprl se
nam bo obsežen razgled na Julijske in Kamniške Alpe s predgorji, naredili bomo postanek za
malico in uživanje. Nato pa bo sledil dolg, zmeren spust po lepi gozdni cesti nad vojaškim
vadiščem Poček proti Postojni. Če ne bomo preveč utrujeni se bomo še rahlo povzpeli do
izjemnega razgledišča pred planinsko kočo na Pečni rebri, od koder nas bo čakal le še
uživaški spust po asfaltu do vozil na Ravbarkomandi, kjer bomo krožno vožnjo zaključili. Pred
nami bo le še vožnja po jutranji poti nazaj v Koper.
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe
ali nastalo škodo!!!
Dolžina poti je približno 35 km.
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico
Izlet je srednje zahteven, poteka po asfaltu in gozdnih cestah.
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819).
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Kizlet7-18Javorniki.doc

Kolesarski odsek OPD

