
 

 

  
 

 

12.4         Pohod  na KOKOŠ, ki nima nobene veze s KURAMI 
 

Kdaj: v sredo, 11. januarja  2023 
 

Opis poti: v primeru zadostnega števila prijavljenih bo odhod z avtobusom, z železniške postaje 

Trebnje, ob 6.30 uri, proti Primorski, oz. na Kras. 
 

Pohod bomo začeli z mejnega prehoda Krvavi potok, se povzpeli na Veliko Gradišče , ki je s svojimi 
741 m najvišji vrh Tržaško – Komenskega Matičnega Krasa. Na jugozahodnem pobočju je nekoč 
stalo gradišče, ki je bilo porušeno v 5. stoletju. Pod vrhom je zanimiv izvir Vroče, ki so ga izkopali 
verjetno že gradiščarji, kjer si je moč pogasiti žejo. Po izročilu ta voda deluje zdravilno, predvsem na 
prebavila. 
 
Nadaljevali bomo do Koče na Kokoši (670 m). Koča je ime dobila po vrhu Kokoš, ki je od koče 
oddaljen dobrih 5 minut hoda in se razteza nad turistično znano Lipico, največjo slovensko vasjo 
Lokev in najstarejšo turistično jamo v Evropi, Vilenico. Hrib, ki ga domačini ljubkovalno 

imenujejo Kokoška, je svoje ime dobil zaradi slovensko-italijanskega nesporazuma. 
 
Ker je bil hrib neporaščen, so mu domačini rekli "Golina", nagajivi Italijani pa "Gallina", kar po njihovo 
pomeni kokoš. Domačini so njihovo poimenovanje poslovenili in od takrat se hrib, prepreden s 
pešpotmi ter kolesarskimi in jahalnimi stezami, imenuje po domači pernati živalici. 
 

     
 
Koča na Kokoši je odlično razgledišče, saj nas bo, če bo jasen dan, pogled ponesel vse do daljnih 
Dolomitov, našega Triglava in njegovih julijskih sosedov, malce bližje pa se bodo na obzorju risali 
Nanos, Vremščica in Slavnik. Če se bomo ozrli proti jugu, bomo lahko z malce sreče (in veliko 
domišljije) videli valovanje morja. 
 
Koča je odprta od petka popoldne do nedelje zvečer in ob praznikih. Pomeni torej, da bomo imeli 
malico iz  lastnega nahrbtnika. Sestopili bomo v vas Lokev, kjer nas bo čakal avtobus. Domov se 
bomo vrnili v večernih urah. 
 

 

Predvideni čas hoje: cca 3 do 4 ur 

Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane in 

pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena:  20 EUR (prevoz in zavarovanje) 

Prijave:  v pisarni CIK-a do ponedeljka, 9. januarja 2023 

Dodatne informacije: tajništvo CIK-a  07 34 82 100  ali: Ivica  041 883 823                                  

Opomba:V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe programa. 
 
 

Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek ! 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fd7da8410cb1f52dJmltdHM9MTY3MjAxMjgwMCZpZ3VpZD0xNzBmY2Y0YS1kMjJkLTZkMmItMDEwMS1kZTBlZDM0NjZjOTcmaW5zaWQ9NTQ2Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=170fcf4a-d22d-6d2b-0101-de0ed3466c97&psq=koko%c5%a1ka&u=a1aHR0cHM6Ly9icy53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS29rbyVDNSVBMWth&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ea2f5e9eff9bfc2eJmltdHM9MTY3MjE4NTYwMCZpZ3VpZD0xNzBmY2Y0YS1kMjJkLTZkMmItMDEwMS1kZTBlZDM0NjZjOTcmaW5zaWQ9NTQwNg&ptn=3&hsh=3&fclid=170fcf4a-d22d-6d2b-0101-de0ed3466c97&u=a1L2ltYWdlcy9zZWFyY2g_cT1ocmliK2tva28lYzUlYTEmaWQ9QTc2REI1OTk4QjIzOTAwMzkzQzhEOTlBNDFBNzlEMDZEQ0QxRTdFMiZGT1JNPUlRRlJCQQ&ntb=1

