
5. Pohod »Spoznavajmo Kras« vLipi dne 6. aprila 2008 

 
To je glavna prireditev našega društva in se za njeno izvedbo vsi člani zelo potrudimo. Letos nam ni 
kazalo dobro. Vremenska napoved nam je jemala voljo. A kar je treba, je treba. Pohod mora biti ne glede 
na vreme! 
Start pohoda, ki je vključen v koledar prireditev IVV (Svetovne organizacije ljubiteljev množičnih 
športov) in koledar Brevetto Stramarciatore, je že vsa leta izpred Doma krajanov v Lipi. Pohod sam ni 
težak, je slikovit. Vodi nas po stezah in gozdnih poteh, le delno po asfaltu. Proge so dolge 6, 12 ali 18 
km in si vsak sam lahko izbere sebi primerno. Ob progah so oznake. Tokrat so nam jo zagodli. 
Nepridipravi so odstranili oz. zamenjali trakove in povzročili zmedo med pohodniki. 
Ob progah so bogate okrepčevalnice, ki brezplačno ponujajo pijačo in jedačo. V ponudbi je čaj in druga 
pijača, piškoti, razni namazi, mortadela, sir, sadje… 
Ob vpisu se vsak posameznik lahko odloči ali za osnovno startnino (2€) ali  s »pohodniškim obrokom« 
(5€). Kar večina se je odločila za slednjo. Ob obroku je vsak poskusil tudi teran Stojana Kavčiča. 
Na pohod smo letos privabili cca 300 pohodnikov iz različnih krajev Slovenije (Novo mesto, Ljubljana, 
Vrhnika, Medvode, Postojna, Morsko, Dornberk, Šempeter, Vrtojba, Nova Gorica …) in iz Italije 
Gorizia, Olmo Selz, San Quirino, Udine, Butrio…). Največja je bila skupina iz Monselice (Italija), ki je 
tudi prejela glavno nagrado. Gostili smo tudi pohodnike iz Val Gardene. Prijatelji iz Terni z vodjo 
Fiorini Gulianom, so ponujali svoje specialitete (bruschete, pecivo, olje). Z njimi je bil tudi harmonikar, 
ki je poskrbel za zabavo. 
 
Hvala za udeležbo in nasvidenje naslednje leto! 
 
Ob zaključku pohoda so udeleženci akcije »S Triglavom do zdravja« prejeli nagrade Zavarovalnice 
Triglav d.d. OE Nova Gorica za opravljene pohode v letu 2007. Na žalost se je akcija iztekla. Moram 
omeniti, da je v sedemnajstih letih, kolikor je trajala, pridobila veliko pohodnikov. Njena vloga pri 
širjenju te oblike rekreacije ni bila zanemarljiva. Zavarovalnici Triglav d.d. OE Nova Gorica hvala za 
sodelovanje. 
V PRIPRAVI JE ZGODOVINA AKCIJE OD NJENEGA ZAČETKA DO KONCA! 
 
 
LIPA je majhna vasica ob vznožju Trstelja, ob glavni cesti Komen – Temnica. Od tod vodijo poti proti 
Kostanjevici in dalje proti Mirnu, v Škrbino, Sveto, Ivanji grad, čez »Železna vrata« v Dornberk, mimo 
poti na Trstelj v Renče. Vas je iztočna točka planinske poti na Trstelj.  
Od kod izvor imena: Obstajata dve varianti: 1. po obširnem lipovem gozdu v njeni okolici (seveda, ko 
je bil Kras še poraščen z gozdovi) in 2. v Lipi je bil rojen škof Tekstor. Njegovi predniki naj bi se tod 
naselili iz istrske vasi Lipa. Zato so to svoje novo naselje poimenovali kar Lipa.  
Poleg gričev, ki vasico obdajajo (Trstej, Stol, Stolovec, Greben in na jugu gričevje Goli vrh) se ob cesti 
razprostirajo njive, ki jih imenujejo Cerkvence, vzhodni del njiv pa Robidnica. Na južnem delu vasi je 
kal (tod je vodila stara pot) in dobro ohranjena lokev, v kateri so se kopali otroci. 
Od nekdaj so bili prebivalci Lipe kmetje. Ukvarjali so se s poljedelstvom in živinorejo ter 
vinogradništvom. Vinograde so imeli na gričih onstran Železnih vrat, cca 5 km oddaljene od vasi.. Vino, 
kot tudi druge pridelke, so prodajali v Trst, Tržič in Gorico. Žene so jih peš prenašale v mesta, nazaj pa 
nosile drugo blago. V vasi je nekaj starih domačij, ki jih uvrščajo v seznam etnološke dediščine. 
Že od leta 1845 je bila v Lipi tudi šola. Ker je tu med prvo svetovno vojno potekala fronta, so prebivalce 
izselili. V šoli je bila ta čas bolnica za avstrijsko vojsko. Po vojni so šolo obnovili. Pouk v slovenskem 
jeziku je bil ukinjen od 1928 do 1943, ko so ustanovili partizansko šolo. Leta 1948 se je začel v šoli 
reden pouk (26 otrok je bilo vpisanih). Šola je bila ukinjena 1949 leta, zaradi pomanjkanja učitelstva in 
bližine šole v Temnici ter splošnega problema: premalo je otrok. 
 



   
                                Lipa                                                       Vpisno mesto. Tu sta start in cilj pohoda. 

 
 
 

   
V Lipi rastejo nove hiše, pa tudi stare se obnavljajo,        Velika prijatelja Nik in Etien ( oba naša člana) sta se  
kar je razveseljivo                                                             resno podala na progo. In nista zgrešila, kot so nekateri  
                                                                                          odrasli. Kaj to pomeni: potrebno je paziti na oznake! 
 
 
 

     
Pohodniki uživajo v čisti naravi. 
.                      



          
Take so bile oznake. Nekaj so nam jih odstranili oz. premestili, zato je nastala zmeda. Predsednik društva, 
Franko, je reševal situacijo.                 
 
 
 

             
                                       Okrepčevalnica je bila kot vedno bogato založena.       
 
 
 

   
Prireditev smo popestrili s srečolovom. Našemu vabilu so se prijazno odzvali pohodniki iz Terni ( njihovi gostje  bo 
v maju skupina našega društva ob "Maratona delle acque", ki so ponujali bruskete. 
 
 



   
Za kuhinjo je skrbela dobra ekipa pod vodstvom Bojana. Prvi "pekač" pa je bil Jovo. 
 
 
 

   
Ob okusnem " Pohodniškem kosilu" in kozarčku terana oz. soka, so se pohodniki zadržali kar nekaj časa. 
 
 
 

    
                   " Pohodniško kosilo"                                    Tatjana je bila kot vedno zadolžena za vodičko tujim  
                                                                                        gostom, tokrat skupini iz Monselice. 
 



  
Skupina iz Monselice je prejela glavno nagrado                 Pohodniki, vedno ste dobrodošli! 
   (vsak svoj krof, penečo rebulo in pokal).                          Se vidimo naslednje leto! 
 


