Jampršnik, 649 m
Jampršnik je najvišja točka Kraškega
roba, ki pa svoje teme moli le malo
iznad prostranega Podgorskega krasa.
Na drugo stran je seveda prepadno
odsekan, zato je tudi razgled z njega
navdušujoč. Na poti z izhodiščem in
ciljem v Hrastovljah bomo spoznali
še nekaj drugih zanimivosti: slikovito,
a žal zapuščeno vasico Zanigrad,
obrambni stolp nad Podpečjo in seveJampršnik

Primorska, Kraški rob

da cerkev Svete trojice s slovito fresko
Mrtvaškega plesa. Pot med Hrastovljami in Zjatom (vrh stene) je bila v preteklih letih zaradi vznemirjanja ptic v
gnezdiščih in menda tudi zaradi sporov
s Podpečani delno spremenjena, zato
opis poti v spodaj navedenem vodniku
ne odraža več dejanskega stanja na
terenu. Ponatis je v pripravi.
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Zahtevnost: Nezahtevna označena
pot. Del poti med Zanigradom in Zazidom je neoznačen.
Oprema: Običajna pohodniška
oprema.
Nadmorska višina: 649 m
Višina izhodišča: 165 m
Višinska razlika: 1000 m
Izhodišče: Vas Hrastovlje. Avtocesto
proti morju zapustimo na izvozu Črni
Kal in sledimo oznakam za Buzet.
Dober kilometer za mostom čez Rižano
zavijemo levo in se po lokalni cesti
pripeljemo v Hrastovlje. Parkiramo v
bližini cerkve Sv. trojice
Koče: Planinskih koč na tem območju
ni.

Časi:
- Hrastovlje–Zanigrad 45 minut
- Zanigrad–Zazid 45 minut
- Zazid–Jampršnik 1.30 ure
- Jampršnik–Zjat (vrh stene) 1 ura
- Zjat (vrh stene)–Zanigrad 1 ura
- Zanigrad–Hrastovlje 30 minut
- skupaj 6 ur
Sezona: Primerno v vseh letnih časih.
Botaniki in ostali ljubitelji cvetlic bodo
najlepše trenutke doživeli spomladi.
Vodnik: Karlo Kocjančič, Branko Bratož - Ježek s sodelavci: Slovenska Istra,
Čičarija, Brkini in Kras, PZS.
Zemljevida: Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras, planinska karta,
1 : 50.000, PZS; Primorje in Kras,
izletniška karta, 1 : 50.000, Geodetski
zavod Slovenije.

Opis: Od cerkve Sv. trojice se skozi
Hrastovlje spustimo na dno Rižanske
doline, prekoračimo potok in se na
drugi strani povzpnemo do podhoda
pod železniško progo. Za njim se vzpenjamo skozi gozd, ki se vmes tolikanj
razmakne, da se nam odpre pogled na
veličastno steno Štrkljevice. V nadalje-

vanju skozi grmičevje in med redkimi
drevesi dosežemo cerkev sv. Štefana z
vaškim pokopališčem. V bližini je razgledišče s klopcami. Kmalu za cerkvijo
stopimo v zapuščeno vas Zanigrad.
V Zanigradu zapustimo označeno pot,
ki zavije levo, in se usmerimo na kolovoz pod železniško progo. Desni odcep
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Lačna, 451 m, Kuk, 498 m, Veliki Gradež, 507 m, in Vela Griža, 417 m
Krožno pot Lačna–Mlini–Lačna je
uredilo in markiralo Obalno planinsko
društvo iz Kopra sredi devetdesetih
let. Večino poti nas bodo spremljale
široke travnate planjave. Območje, po
katerem bomo hodili, je poraščeno
tudi z nizkimi bori, bukovjem in s
hrasti. Med potjo je veliko zanimivosti,

Kraški rob in Slavnik z Lačne

ki nas ne bodo kar tako pustile mimo:
naravni most, jama, brezno, bunker,
spodmoli … Z nekaj sreče bomo lahko
občudovali tudi skalne golobe, ki so si
v prepadnih spodmolih našli svoj dom.
Pot je vseskozi dobro označena, zato
težav pri orientaciji ne bi smelo biti.
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Primorska, Kraški rob

Zahtevnost: Nezahtevna označena
pot, zahteven je le krajši odsek pri
spodmolih, kjer moramo s pomočjo
skob in jeklenic preplezati skalni prag.
Oprema: Običajna pohodniška
oprema.
Nadmorska višina: 507 metrov (Veliki Gradež).
Višina izhodišča: 240 metrov
Višinska razlika: 1300 metrov
Izhodišče: Vas Kubed (gostilna Jakomin, spominska plošča) ob glavni
cesti Črni Kal–mejni prehod Sočerga.
Avtocesto proti morju zapustimo na
izvozu Črni Kal in sledimo oznakam za
Buzet. Kubed je prva vas ob cesti nad
Rižansko dolino.
Koče: Planinskih koč na tem območju ni.
Časi:
- Kubed–Lačna 45 minut
- Lačna–Krog 45 minut

- Krog–Dvori 2 uri
- Dvori–Sv. Kirik 1 ura
- Sv. Kirik–Lačna 2.30 ure
- Lačna–Kubed 30 min
- Skupaj 8 ur
Sezona: Primerno v vseh letnih časih.
Najlepše je spomladi, ko cvetijo travniške rože, in jeseni ob rdečih barvah
kraškega ruja. Poleti nas lahko muči
velika vročina, pozimi pa biča ostra
burja. Zadnji dve vremenski nepriliki
za poletje in zimo nista nujni, sta pa
pogosti.
Vodnik: Karlo Kocjančič, Branko Bratož - Ježek s sodelavci: Slovenska Istra,
Čičarija, Brkini in Kras, PZS.
Zemljevida: Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras, planinska karta,
1 : 50.000, PZS; Primorje in Kras,
izletniška karta, 1 : 50.000, Geodetski
zavod Slovenije.

Opis: Začetek poti v vasi Kubed je zelo
»zanimiv«. Od gostilne se moramo
vrniti okoli petdeset metrov po glavni
cesti v smeri proti Črnemu Kalu in najti
markacijo na betonskem stebru. Zatem

prečkamo (ponavadi suho) strugo potoka in se po flišnih terasah povzpnemo na poraščen greben, ki mu sledimo
do vrha Lačne (451 m). Razgled z nje
je ob lepem vremenu zagotovljen, saj

Jampršnik, 649 m
pustimo vnemar in se zložno vzpenjamo po kraški dolini med Brgodcem na
levi in Jerebinami na desni strani. Ko
kolovoz zavije ostro levo, ga zapustimo
in nadaljujemo po stezici pod prepadnimi pečinami. Potka se povzpne čez
skalni rob in med vinogradi pripelje na
cesto Podpeč–Rakitovec. Sledimo ji v
desno do bližnjega Zazida.
Pri cerkvi sv. Martina ob spomeniku
NOB zavijemo skozi vas in se po cesti
v jugovzhodni smeri povzpnemo
do zapuščene železniške postaje
(dva ovinka lahko skrajšamo po
markirani bližnjici). Prečkamo progo
in na drugi strani zavijemo levo na
kolovoz (napis Brežec, Kraški rob), ki
se komaj opazno dviga. Kasneje nas
markacije usmerijo desno v gozd na
stezico, ki se strmeje dviga do Kraškega roba. Čezenj se elegantno povzpnemo s pomočjo nekaj okljukov
označene poti. Kmalu pridemo do
razpotja, kjer krenemo levo – desna
pot pelje na Kojnik. V nadaljnjih
nekaj minutah smo na naslednjem
križišču planinskih poti. Še enkrat
zavijemo levo na travnato pobočje
– naravnost bi prišli v Podgorje – in

Gorazd Gorišek
kmalu smo na Jampršniku.
Z Jampršnika nadaljujemo po Kraškem
robu mimo zanimivih skulptur, ki jih je
izklesala voda. Hodimo mimo strelskih
jarkov in kavern, ki so izkopane v živo
skalo, ter pod borovci dosežemo cesto
proti zaselku Brežec pri Podgorju. V
nadaljevanju nas markacije usmerijo
proti železniški progi. Na drugi strani
hodimo po kolovozu proti Podpeči, a
ga kmalu zapustimo in nadaljujemo
ob trasi kraškega vodovoda ter mimo
brezna in vzletišča jadralnih padalcev,
od koder imajo tudi tisti, ki se ne upajo
pognati v zrak, odličen razgled. Do
Zjata ni več daleč.
S Kraškega roba se spustimo po stezi
do obrambnega stolpa, ki je bil pred
dobrimi desetimi leti obnovljen. Do
vhoda vodi stopnišče, v notranjost pa
brez ključa ne moremo. Od stolpa se
strmo spustimo na cesto na začetku
Podpeči. Zavijemo desno in se sprehodimo po glavni vaški ulici. Gremo pod
železniškim mostom in na koncu vasi
krenemo levo po kolovozu navzdol.
Čez travnik in mimo oljčnih nasadov se
bližamo Zanigradu, od koder se po isti
poti vrnemo v Hrastovlje.
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Lačna, 451 m, Kuk, 498 m, Veliki Gradež, 507 m, in Vela Griža, 417 m

Gorazd Gorišek

na vrhu od aprila 2004 stoji razgledni
stolp.
Pot se v nadaljevanju spusti ob
protipožarnem zidu na sedlo med
Lačno in Krogom. Kmalu pridemo
do razpotja. Po poti, ki se odcepi
na desno, se bomo vrnili. Prečimo
Krog in se po travnatem kolovozu
povzpnemo na Kuk (498 m). Vrh z
vpisno knjigo in drogom stoji nekaj
metrov od kolovoza. Nadaljujemo v
jugovzhodni smeri proti Velikemu
Gradežu (507 m), ki ga kolovoz prav
tako obide. Nanj se lahko povzpnemo
v nekaj minutah. V polkrogu prečimo
širne planjave Ravnega Krasa. Napis
ob poti nas opozori na bližnjo jamo.
Pot se obrača proti jugozahodu. Skozi
redko poraščena pobočja pridemo do
ceste Movraž–Rakitovec, jo prečkamo
in nadaljujemo proti Dvorom. Vasico
obidemo po levi in dosežemo zapuščeno cesto Movraž–Mlini.
Sledi najzanimivejši del poti. S ceste
se povzpnemo do naravnega mostu, ki
je desno nad potjo, in spodmolov. Pod
njimi prečimo do zavoja v desno ter se
s pomočjo jeklenic in skob povzpnemo
na greben, kjer je vpisna knjiga. Preko

Krogom. Če smo na Lačno prišli ob pravem času, lahko z razglednega stolpa
na njej občudujemo ožarjeno kroglo, ki
pada v morje. Po poti vzpona se vrnemo na izhodišče v Kubed.

škrapelj, ki so zelo značilne za naš
visokogorski svet, se povzpnemo do
Velikega Badina. Nadaljujemo mimo
bunkerja do cerkvice sv. Kirika.
Po grebenu, bolje rečeno planoti, se

čez Gradec, Velo Grižo (417 m) in Brgot
po kolovozu in stezi vrnemo proti Lačni. Po prečenju ceste Gračišče–Movraž
se zagrizemo še v zadnjo strmino in
dosežemo jutranjo pot med Lačno in

