IN ŠE NEKAJ PODROBNOSTI
Lažja pot je dolga 7 km, daljša pa 14 km. Od pohodnikov se zahteva
primerna obutev ter kondicijska pripravljenost za hojo po razgibanem
terenu. Pot je označena. Če bi prišlo do nejasnosti, pokličite - 031 817
676 (Mirjam).
Parkirišče je pri ribiški koči Vreme in pri športnem centru v Famljah.
Usmerjali vas bodo redarji (na križišču slemenske ceste za Barko proti
Varejam, na cesti za Podgrad pri Vremah, ter na cesti v Škofljah.

11. TRADICIONALNI POHOD

VREMSKA DOLINA - BRKINI

NEDELJA, 25. september 2016
START NA ŠKOFELJSKEM MOSTU PRI ŠKOFLJAH
ob 8,30

Trasa poti: lažja pot
daljša pot
Ustanovitelj poti : Športno društvo Ruj, B. Magajne 4, Divača;
predsednica Mirjam Trampuž (040 556 554), mirjam.trampuz@gmail.com
Avtorica projekta (poti) in besedilo: Mirjam Frankovič Franetič
(031 817 676); mirjam.franetic@gmail.com
Oblikovanje: Mirjam Trampuž
Organizacija pohoda: člani ŠD Ruj, Divača,
Tisk: Lustrum, Sežana
Divača, september 2016

Škoflje – Barka - Zavrhek – Dujčeva domačija na Škofljah,
lažji družinski pohod (2,30 ure)
Škoflje – Artviže - Zavrhek – Dujčeva domačija na
Škofljah, daljši pohod (4 ure)

Na cilju je poskrbljeno za gostinsko ponudbo s hrano in
pijačo!

STARTNO MESTO je na škofeljskem mostu pri Škofljah, nad reko
Reko. Tu se boste prijavili, prejeli izkaznico in jo žigosali.
Pot je v občini Divača in občini Hrpelje–Kozina (Artviže).
Tu se mešajo tople južne sapice z viharnim severnim vetrom,
znamenito burjo. Za te kraje so značilni kraški pojavi, ki se prepletajo s
flišnimi slemeni Brkinov, z najvišjo vzpetino na Artvižah pri cerkvici sv.
Socerba (817 m). Iz tega flišnega sveta pritekajo številni potoki, ki se
iztekajo v reko Reko. Po Brkinih so gručaste vasice, kjer se večina ljudi
ukvarja s sadjarstvom. Tu so ugodni pogoji za rast jablan, češpelj,
hrušk in češenj. Znan je Brkinska slivovka.
Pešpot na Barko ali na Artviže je krožna pot, ki pomeni izziv za vse, ki
ste željni v družbi preživeti dan v čudoviti naravi in kulturnem okolju.
Pred tem pohodom se je 10 let odvijal tradicionalni pohod ob reki Reki,
po poti mlinov in žag.
Daljša pot se pri sestopanju na Artvižah proti Podgradu pri Vremah
veže na slovensko planinsko pot (SPP, s Knafeljčevo markacijo,
številka 1). Ostala pot je označena s trakovi in smernimi tablicami, kjer
je prikazana smer pohoda.
Začetek peš poti je na škofeljskem mostu, kjer so domačini včasih
prirejali tradicionalne skoke z mostu v reko Reko. Most so zgradili
Avstrijci v 17. stoletju, ko so delali cesto iz smeri Ribnica-Rodik. Prav
od mostu po soteski reke, ki gre v smeri proti Škocjanskim jamam, se
začenja zavarovano območje Regijskega parka Škocjanske jame, v
izmeri 413 ha. Od Zavrhka pa do Škocjanskih jam je včasih delovalo
kar šest mlinov, sedaj so ti mlini in žage le še kamnite ruševine.
Pot se nadaljuje skozi vas Škoflje (Scopoli), kar nam da vedeti, da je
bila tu nekoč postojanka Rimljanov. Na Škofljah je zadnji prenehal
delovati Dujčev mlin (leta 1986).
Pot pelje naprej po makedamski cesti proti Loki pri Zavrhku, kjer sta
nekoč delovala mlin in žaga. Sedaj se družina ukvarja s sadjarstvom.
Po stari cesti se bomo začeli vzpenjati proti Barki (45 minut zmerne
hoje). Vas leži na flišnih tleh nad Vremsko dolino. V preteklosti je bila tu
dobro razvita obrt (preja lana, volne, kovačije, čevljarstvo, krojaštvo,
izdelovanje vozov in mizarstvo). Odprl se nam bo lep pogled proti
Vremščici (1027 m). Krajši postanek bo pred gostilno Ambrožič s
ponudbo domačih dobrot. Pohodniki dobijo čaj in drugi kontrolni žig.

Pohodniki, ki so se odločili za krajšo pot, se bodo po isti poti vrnili proti
škofeljskemu mostu, s tem, da si bodo lahko ogledali domačijo v Loki
pri Dujčevih v Zavrhku.
Pohodniki, ki bodo ubrali daljšo pot, bodo hodili od Barke do Varej po
asfaltni, manj vozni slemenski cesti (30 minut). Na Varejah boste lahko
poskusili domače dobrote in se mimo kužnega znamenja podali po
gozdni poti na Artviže (30 minut). Pri cerkvici sv. Socerba vas bomo
pričakali s čajem in žigom. Z vrha je čudovit razgled na Divaški prag,
Kras in Alpe na severu, proti jugu pa se razprostira Matarsko podolje.
Sestopali bomo po markirani planinski poti skozi vas do spomenika
padlim iz NOB, navzdol po markirani poti skozi bukov in hrastov gozd
Globno (včasih žgali oglje), vse do vasice Podgrad pri Vremah (500
m). Ime vasi nam pove, da leži vasica pod gradom. Na griču nad vasjo
so razvaline srednjeveškega gradu Završnik, oz. Švarcenek, ki je bil
prvič omenjen že v začetku 11. stoletja, ko je prešel v last oglejskega
patriarha. Pozneje je bil v lasti goriških grofov in Habsburžanov,
nazadnje pa tržaških grofov Petazzijev. Nato je grad pogorel, kasneje
so ga razdejali še uporni kmetje. Tu je bil od 12. do 18. stol. tudi sedež
okraja. V vasi na gričku je z visokim zidom ograjeno pokopališče. Tu so
pokopani brkinski junaki iz NOB. Zraven stoji cerkvica sv. Ivana in je
krita s škrlmi. Tudi v tej vasi nam bo prijazna družina Prelc ponudila v
prodajo domače dobrote.
Pred nami je še slaba ura hoda do cilja na škofeljskem mostu. Najprej
se bomo spuščali navzdol ob potoku Sušica mimo vasice Potok, po
asfaltni cesti ter prečkali slemensko cesto, ki vodi v Brkine. Pot nas bo
vodila po makedamski gozdni cesti, ki vodi v vas Zavrhek. Pred nami
se nam bo ponovno odprl pogled na Vremsko dolino in njene zaselke.
Skozi vas Škoflje bomo zaključili pohod na Dujčevi kmetiji na
Škofljah, kjer bo cilj pohoda in bomo odtisnili zadnji žig.

OPIS TRAS POTI :
1. Škofeljski most - Škoflje (360 m) - proti Loki v Zavrhku –
Barka (610 m)- Zavrhek - Dujčeva domačija na Škofljah,
krajša pot (2,30 ure).
2. Škofeljski most - Škoflje (360 m)- proti Loki v Zavrhku –
Barka – Vareje - Artviže (Sv. Socerb, 817 m) - Podgrad
pri Vremah – Zavrhek - Dujčeva domačija na Škofljah,
daljša pot (4 ure).

