
Potepanje po Brkinih 2018 
 
Kaže da je karavaning avtodomarjem vse bolj zanimiv. To dokazujejo že prijave na 

Potep po Brkinih, ki sta ga organizirala Boža in Miran Rožman, kot tudi dejstvo, da se 
ni nihče od prijavljenih odjavil. Pa čeprav vremenska napoved ni bila najbolj obetavna. 
 

 
Udeleženci potepanja na najvišji točki Brkinov pri cerkvici svetega Socerba pri Artvižah  
 
12.4.2018 
V četrtek se je pri Divaški jami že precej pred 16. uro zbrala večina od prijavljenih, sicer 
pa je bilo vseh posadk, ki so prišle ta dan, kar 20. Po opravljenih formalnostih in 
aperitivih, ki so zaradi močnega naliva še bolj prijali kot sicer, nas je najprej pozdravila 

divaška županja Alenka Štrucl Dovgan. Ta je v neformalnem pogovoru tudi povedala, 
da načrtujejo postavitev postajališča za avtodome pri vstopu v mestu, pri novi 
industrijski coni. 
 

       
Parkirišče pri vhodu v Divaško jamo                      Pri jamskem bivaku smo imeli tudi piknik 
 



Potem smo se v spremstvu jamskega vodiča Kristjana Rešaverja, sicer pa 
predsednika Jamarskega društva Gregor Žiberna Divača, spustili v suho Divaško jamo, 
katera je dolga 700 metrov, 500 metrov pa je urejenih za turistični ogled. Ta jame je 
ena lepših kraških jam, kot so nam zatrdili. Zvedeli smo tudi precej o zgodovini te jame, 

da jo je leta 1884 odkril jamar Gregor Žiberna in še vrsto zanimivih informacij. Seveda 
smo si jamo tudi ogledali. Obisk je trajal dobro uro, prehodili pa naj bi kilometer poti in 
premagali 50 metrov višinske razlike. 
 

       
Divaška jama je bila odkrita leta 1884       Po ogledu jame se je treba okrepčati  
 

Potem je kljub dežju, ki ni hotel prenehati, sledil piknik. Miranov prijatelj Milan je pridno 
pekel čevapčiče, kotlovino in perutnino, Boža je že prej pripravila različne solate, za 
konec pa še štrudl. Seveda ni manjkalo niti pijače. Oba pa sta poskrbela za 

presenečenja, saj sta nam tabornici Vera in Vesna predstavili zanimivo namizno 
gledališče. Vesna je predstavila, kako je nastala Divaška jama, Vera pa zgodbo o 
brkinskih rakih in to v brkinščini. Ker smo morali zjutraj vstati že sredi noči, odhod je bil 
planiran namreč ob osmi uri, smo se kmalu spravili v zavetje svojih avtodomov. 
 
13.4.2018 
Petek, 13. se je začel brez padavin in k sreči je bilo tako skoraj ves dan. Le tu in tam je 
padlo nekaj kapelj dežja, sicer pa smo bili deležni tudi toplega sonca. Odhod je bil kot 
se za »Ruse« spodobi točno ob osmi uri, druga skupina pa je krenila 10 minut za njimi. 
Najprej v vas Famlje, kjer nas je pričakala predsednica Turistično kulturno športnega 

društva Urbanščica Mirjam Frankovič Franetič. Ta je tudi občinska svetnica, tako smo 
bili poleg turističnih informacij deležni tudi drugih. Veliko smo zvedeli o zgodovini 
rudnika črnega premoga, o aktivnostih društva, o tem, da skoraj nimajo več nobene 
gostilne, pa še marsikaj drugega. Cerkve Marijinega vnebovzetja si nismo ogledali, saj 
obnavljajo cesto in bi z AD povsem zablokirali promet. 
 

       
Pred rudnikom črnega premoga v Famljah      Drugi tir na Ostrožnem Brdu pri Tomažiču  
 



Sledil je krajši premik do vasi Ostrožno brdo, kjer smo obiskali kisarno Tomažič. Sicer 
smo vsi pričakovali, da tu pridelujejo kis, dejansko pa kisajo zelje. To je bilo zelo 
okusno, zato ga je kar nekaj kilogramov romalo v naše potujoče hišice. Na kmetiji, kjer 
prirejajo tudi likovna srečanja in rokodelske delavnice s pletenjem košar, smo videli tudi 
pravo maketo »tretjega tira«. Škoda, da lastnika ni bilo doma, saj bi lahko občudovali 
tudi lokomotive in vagone, ki bi drveli po tej zanimivo speljani železniški progo skozi 
miniaturne predore in mostove. 
 

       
»PZA« pri cerkvi svete Helena na Premu           Tu je na ogled slikovit grad Prem 
 
Ker ni bilo vlaka, smo pač nadaljevali s svojimi AD. Odšli smo do slikovite vasi Prem, 
kjer smo se sparkirali na velikem parkirišču pri cerkvi svete Helene. Pod vodstvom 
lokalne vodičke iz TIC-a smo si najprej ogledali premski grad, kjer so še gostili 

velikonočno razstavo. Potem pa še spominsko sobo pesnika Dragotina Ketteja, ki so 
jo uredili v nekdanji osnovni šoli, kjer se je Dragotin rodil in nekaj časa tudi živel. Sledil 
je čas za kosilo, ki si ga je seveda moral pripraviti vsak zase. 
Točno ob 15. uri smo se odpeljali v Ilirsko Bistrico, natančneje v Koseze, kjer smo 
povsem zasedli parkirišče pri podjetju Irbis. Tega sta pred dobrega četrt stoletja 

ustanovila naša člana Neva in Marijan Macarol, zdaj pa v njem dela že vsa družina. 
Tako so si tudi razdelili naloge in slikovito predstavili podjetje Irbis, ki proizvaja čistila, 
razkužila, sanitarno opremo, svoje kupce pa oskrbuje tudi s potrošnim materialom. 
Delajo povečini za velike ustanove, profesionalne čistilne servise in hotele ter druge 
velike porabnike, njihove izdelke pa lahko kupijo tudi navadni smrtniki – v njihovi 
prodajalni ali preko spleta. Ogledali smo si proizvodne prostore, skladišča in potem tudi 
marsikaj kupili za čiščenje doma in v kamperjih. Večina je kupila poseben toaletni papir, 
ki se hitro razkroji in celo poskrbi za odmašitev odtokov in cevi. Macarolovi so vsem 
posadkam prijazno podarili tudi vrečko napolnjeno z njihovimi izdelki, za kar se jim 
seveda še enkrat zahvaljujemo. 
 

       
Del izdelkov, ki jih izdelujejo v Irbisu                   Gasilska slika pred podjetjem Macarolovih 
 



Iz Kosez smo se prestavili na veliko parkirišče za občinsko stavbo v Ilirski Bistrici. Tu 
smo hitro postavili dolgo mizo, Neva in Marijan, ki je v marcu praznoval okrogel 
življenjski jubilej, pa sta poskrbela še za zelo okusen golaž in polento. Marjana smo 
seveda tudi obdarili z grafiko in improvizirano torto s svečko. Sledilo je druženje, ki pa ni 
trajalo pozno v noč, saj se je zvečer spet ohladilo. 
 

       
Proslavili smo Marijanov 70. rojstni dan          Jutranja telovadba v Ilirski Bistrici 
 
14.4.2018 
V soboto Miran spet ni odstopal od začrtanega urnika. Tako so nekateri že pred osmo 

na parkirišču telovadili pod vodstvom Dade, potem pa smo se v meglenem jutru 
odpravili na ogled mesta pod vodstvom lokalnega turističnega vodiča. Pot nas je vodila 
ob potoku Bistrica do slapa Sušec, ki se je zaradi obilo dežja lepo razbohotil. Sledil je 
še ogled obnovljenega Hodnikovega mlina, kjer smo od članice Turističnega društva 

Ilirska Bistrica Milojke Primc spet zvedeli marsikaj zanimivega. Mlin in ostanke žage, 
ter obnovljeno mlinsko kolo smo si seveda tudi ogledali. Potem smo zavili še v 
Kindlerjev botanični park, ki v celoti obsega kar štiri hektare. Od tu pa na naše začasno 
parkirišče, od koder so nekateri odšli na PZA pri grillu Danilo, kjer so za dva evra lahko 
izpraznili kemične wc-je. 
 

       
Pred slapom Sušec v Ilirski Bistrici                   Ogledali smo tudi Hodnikov mlin 
 
Potem smo se zbrali na makadamskem nasutju, sicer zasebnemu zemljišču, od koder 
smo se čez Pregarje odpeljali na Tatre, kjer je središče Brkinov. Tu je bilo močno 
partizansko gibanje, po vojni pa so pripravili tudi več mladinskih delovnih akcij. Kraj, v 
katerem je nekoč živelo 300, zdaj pa le še 50 ljudi, nam je predstavila Boža.  

Sledil je obisk ekološke kmetije in sirarne Mahne, kjer nam je mladi prevzemnik kmetije 

Roman predstavil njihovo dejavnost. Ukvarjajo se namreč s sečnjo, imajo svojo žaga, 
pridelujejo sadje in imajo tudi hlev s kravami. Zaradi lanske suše so morali stalež krav 
prepoloviti. Na kmetiji izdelujejo kravje sire, ki smo jih lahko tudi preizkusili, tako 
navadnega, s poprom in tudi dimljenega. Seveda pa smo te in skuto lahko tudi kupili. 



Sledil je triurni počitek, ki so ga nekateri izkoristili za kosilo, klepet, nabiranje regrata in 
tudi za krajše sprehode. 
 

       
Cerkev sv. Janeza v Tatrah, središču Brkinov    Deguistacija sirov na eko kmetiji Mahne 
 
Potepanje smo potem nadaljevali do Artviž, najvišje točke Brkinov. Parkirali smo kar na 
lokalni cesti, od koder smo se peš odpravili do cerkvice Sv. Socerba, ki leži na 817 
metrih nad morjem. Od tu se odpira čudovit pogled vse od Triglava, do Vremščice in 
Nanosa. Viden je tudi Slavnik, pa Snežnik, iz malce nižje točke pa tudi piranska punta. 
Na poti nazaj so nas pogostili prijazni domačini in to kar vse po vrsti. Ob odhodu pa so 

nas tudi posneli iz eko kmetije Železnik, ki namerava kmalu v sosednji vasi odpreti 
apartmaje. 
 

       
Pri cerkvi svetega Socerba v Artvižah     Prijazni domačini so nas tudi pogostili 
 
Naš sobotni cilj je bila vas Slope, kjer smo se nastanili na turistični kmetiji »Pri Filetu«. 
Tu smo najprej poskusili brkinski slivovec, kasneje pa še kraški brinjevec, ki je cenjen 

daleč naokoli in je bil tudi nagrajen na številnih ocenjevanjih. Franc Jelušič - File ga 
prideluje s srcem in z veliko znanja in 
izkušenj. Leta 2003 je tudi po njegovi 
zaslugi brinjevec v postopku zaščite 
porekla tudi uradno postal povsem 
samostojna in samosvoja pijača.  
Sicer imajo na kmetiji tudi konje in 
prenočišča, nameravajo pa urediti tudi 
postajališče za avtodome. Za večerjo so 
nam postregli tradicionalno brkinsko jed 
karavada, nekakšno mineštro s 
kolerabo, za posladek pa še bombno 
sladico.      Pri Filetu na Slopah bodo imeli tudi PZA 
    
 



 
 
15.4.2018 
Zadnji dan smo se ob pol desetih odpeljali proti Divači, kjer smo obiskali Muzej 
slovenskih filmskih igralcev. Najprej so nam predstavili dokumentarni film z naslovom 

»Deklica s frnikulami« avtorja Silvana Furlana. Ta govori o Ita Rini oziroma Idi 

Kravanji, ki se je leta 1907 rodila v Divači. Muzej upravljata Občina Divača in 
Slovenska kinoteka, domuje pa v prenovljeni Škrateljnovi domačiji, enkratnem primeru 
kraške arhitekture. Ogledali smo si tudi muzej, ki je v nekdanjem hlevu. Tu je prikazano, 
kako nastajajo filmi, predstavljena je filmska oprema in mnogi slovenski igralci, plakati, 
razglednice, programi in druge publikacije. V nekdanji domačiji pa je stalna razstava 
posvečena Iti Rini, naši največji filmski igralki, ki si je s svojim ustvarjanjem pridobila 
ime in slavo v zgodovini evropskega filma. 
 

    
Rojstna hiša filmske igralke Ita Rine v Divači          Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači 
 
Nekateri so se potem razkropili po bližnjih gostinskih lokalih, drugi so odšli kam drugam 
oziroma domov. Vsi pa z lepim občutkom po prijetno doživetim podaljšanim vikendom. 
Zasluge za to gredo seveda Boži in Miranu, ki se jima za njun trud seveda 
zahvaljujemo. Mi smo spoznali Brkine, še en za mnoge še neodkrit predel Slovenije, 
kamor se bodo zagotovo nekateri še vrnili. 
 
 
Pa še koordinate: 
Parkirišče Divaška jama 45.67471, 13.95095 
Parkirišče Famlje 45.658, 14.02912 
Cerkev Marijinega vnebovzetja 45.64962, 14.03307 
Kisarna Tomažič Ostrožno Brdo 45.61913, 14.13009  
Parkirišče pri Sv. Heleni Prem 45.60294, 14.18145 
Irbis Koseze 45.55174, 14.24245 
Parkirišče na Vidmu v Ilirski Bistrici 45.56705, 14.24440 
Parkirišče pri občini v Ilirski Bistrici 45.56337, 14.24462 
Parkirišče pri cerkvi v Tatrah 45.596807, 14.086277 
Artiviže pod cerkvico Sv. Socerba 45.61351, 14.03009 
Eko kmetija pri Filetu Slope 45.614544, 13.984798 
Parkirišče Muzeja slovenskih filmskih igralcev Divača 45.68442, 13.97008 
 


