
  

VABILO: Potep od Rakitovca do Podgorja, nedelja, 10.11.2019 
 

 
 

V brezčasni, planotasti svet Podgorskega krasa se bomo podali v idealnem času, ko rdečí ruj. 
Na poti od Rakitovca do Podgorja bomo prečili Kavčič (879 m), Golič (890 m) in Kojnik (802 m).   
 

Opis izleta: najprej coka-poka od železniške postaje Rakitovec do istoimenske vasi, sledi edini 
resni vzpon – na vrh Kavčiča, potem pa nas čaka najlepši del, sprehod po prostranih planotah 

Za koga: za vsakogar s solidno telesno pripravljenostjo 

Višinska razlika vzpona: 400 m + 100 m 
Časi: vzpon 2 h, celotna tura 6 h 
Tip izleta: prečenje primorskega planotastega sveta 
Oprema: manjši nahrbtnik, pohodni čevlji oz. gojzarji, oblačila v plasteh (kot "čebula"), 
rokavice, kapa, topel napitek, lastna malica, skupni priboljški ("za vse") 
Opcijska oprema: palice, fotoaparat 
Nezaželena oprema: krpelj nikakor ne nosite s seboj! (sploh to velja za člane SD Krplje ) 
Koče ob poti: ni (vso hrano in pijačo vzemi s seboj) 
Štirinožni prijatelji: dobrodošli 
 
Prevoz: lasten avto do Divače; nato nadomestni minibus (vozi namesto vlaka) oz. več njih 

Zborno mesto: železniška in avtobusna postaja Divača ob 9:50  
Rok za prijavo: ponedeljek, 4.11.2019 (rezervacije sedežev v več nadomestnih minibusih) (!) 
 

Vozni red minibusa, ki nadomešča vlak 
10:09   Divača      10:47   Rakitovec 
 

17:27   Podgorje       17:51   Divača 

 
 

 
Izlet poteka pod okriljem SD Krplje 
Koordinator izleta: Peter Pehani 
Prijava: udeležbo najavite z e-pošto na peter.pehani@zrc-sazu.si (priporočeni 
način) ali s SMS-sporočilom na mobi 031 631 504 (rezervni način) 

V primeru slabega vremena: Rezervni cilj ali odpoved bo sporočena dva dni prej vsem prijavljenim! Koordinator 
lahko spremeni cilj tudi na podlagi razmer na poti ali strukture prijavljenih.  
Odgovornost: Izlet je namenjen sproščenemu izvenšolskemu druženju družin in zaposlenih na WŠL. Starši oz. 
odrasli sami odgovarjajo za svojo varnost in za varnost svojih otrok ter otrok, ki so jim bili dani v skrb na dan 
izleta. Koordinator zgolj koordinira izlet. 


