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Planinski dom na Čavnu (1242 m) – 23. junij 2019
S hitre ceste Razdrto–Nova Gorica se usmerimo na izvoz Ajdovščina in sledimo cesti proti Lokavcu (do Lokavca
pridemo iz centra Ajdovščine ali s stare ceste Ajdovščina–Nova Gorica, kjer pri kraju Cesta zavijemo desno). Iz
Lokavca z vožnjo nadaljujemo po vzpenjajoči ovinkasti cesti v smeri Predmeje. Cesti sledimo do planinskih
smernih tabel za Čaven do križišča Lokve–Col (Predmeja), kjer bo organiziran pohod za tiste, ki se bodo odločili
za prvo možnost. Pohodniki, ki se bodo odločili za drugo možnost, bodo pot nadaljevali po asfaltno-makadamski
cesti za Čaven.
Možnost 1: Pohod začnemo na križišču Predmeja–Plaz ob 9: 00. Do vrha je slabe 4 km gozdne poti in ceste.
Nato se pot začne vzpenjati. Prvih 100 m je kamnita in polna korenin, nato se do prvega kilometra razširi in ima
manj korenin in kamnov. Vmes se spušča, nekaj je tudi ravnine. Naslednjih 100 m je zaradi erozije kar nekaj
stopnic. Pridemo na gozdno cesto, nekdanjo mulatero, in čez dobrih 100 m zavijemo v gozd, kjer nas pot
naslednjih 800 m vodi do gozdne ceste Predmeja–Čaven. Ob prihodu na cesto čez 50 m stopimo na asfalt, po
katerem se vzpenjamo naslednjih 600 m. Nadaljujemo po makadamski cesti do vrha, kjer je lepa razgledna
točka, nato se rahlo spuščamo (600 m) po makadamski cesti do koče na Čavnu. Višinske razlike na planinski poti
je približno 475 m.

Možnost 2: Iz Predmeje se peljemo do križišča za Čaven, kjer je že makadam. Do planinske koče je 4 km
makadamske ceste (600 m tudi asfalta). Pot traja dobro uro (odvisno od pripravljenosti, lahek vzpon), z
razgledno točko. Vozila je mogoče ob poti parkirati in do planinskega doma pot nadaljevati peš.
Vsi se v dolino vračamo po cesti.

Ob 11:00 bo osrednji dogodek, ki ga pripravlja MDSS Nova Gorica.

