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Vir: http://www.gore-ljudje.net/informacije/77330/

OPIS: Že tradicionalno bo naš zgodnjepomladanski izlet namenjen spoznavanju primorskih
višin. Tokrat na tem delu Primorske še nič ne diši po pomladi in je snega še vsaj toliko kot v
osrčju Kozjanskega, bomo pa imeli možnost spoznati ta del v zimskem času. Podali se bomo na
največjega in osrednjega v Trnovskem gozdu – na Mali Golak ter tistega na južnem robu – na
Čaven, pravzaprav do koče na Čavnu. Golaki so ime dobil po goličavah na vrhu, kjer so svoj čas
pasli živino. Na goloto pa sedaj spominja le še ime, saj so vrhovi vseh Golakov skoraj do vrha
prerasli z gozdom. Zanimivost z Golaki po je tudi ta, da je po višini najvišji Mali Golak, Veliki
Golak (1480 m) pa je svoje ime dobil po večji površini. Najvišji vrh Čavna pa je Modrasovec in
ime drži še danes, a da bi ga imeli (vsaj) možnost spoznati, bi se morali nanj odpraviti v drugem
letnem času.
Pripeljali se bomo do Predmeje in se najprej podali proti Iztokovi koči pod Golaki, kar nam bo
vzelo poldrugo uro, od tod do vrha pa še nadaljnjih 45 minut. Ker so razmere še zelo (!!!) zimske,
vezna pot med Golaki in Čavnom pa zaradi zametov neprehodna, se bomo se bomo z Malega
Golaka vrnili po isti poti na izhodišče, s Predmeje pa nadaljevali na dobro uro oddaljen Čaven, od
koder nam bo ob lepem vremenu pogled segel vse do morja ali pa vsaj v Vipavsko dolino.

ČAS HOJE: 7 h
ODHOD: ob 6.00 z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici
PREVOZ: organiziran glede na število prijavljenih
POVRATEK: v večernih urah
STROŠKI PREVOZA: 18 € (za člane) in 20 € (za nečlane)

HRANA: iz nahrbtnika + možnost hrane v Iztokovi koči pod Golaki in v koči Antona
Bavčarja na Čavnu

OPREMA: primerna zimska obutev in oblačila; zaradi snega pa še gamaše, derezice in
pohodne palice.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: do srede, 14. 3. 2018, pri Nini Gradič Planko (040
518 097)

