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Ko sem pred leti prvič obi-
skala Slavnik, me je presene-
tila razgibana okolica in šte-
vilni grički in hribčki, ki so 
se kot valovi dvigovali pov-
sod. Preteklo je nekaj vode 
in napočil je čas za začetek 
raziskovanja. Najprej bomo 
obiskali Kojnik, ki je s svo-
jima 802 metroma nadmor-
ske višine nižji sosed na-
sproti ležečega Slavnika.

Po primorski avtocesti se 
zapeljemo proti Kopru in av-
tocesto zapustimo na izvozu 
Kozina. V prvem križišču 
nadaljujemo naravnost oz. 
po stari cesti proti Kopru. Po 
nekaj kilometrih zavijemo 

desno proti Podgorju. Zape-
ljemo po »deteljici« na dru-
go stran ceste, ki se povzpne 
in položi. Vozimo skoraj na-
ravnost, približno sedem ki-
lometrov, ko prečkamo žele-
zniško progo in se pripelje-
mo do vasi Podgorje. Pelje-
mo se skozi vas, ko na des-
ni strani zagledamo športno 
igrišče in prometni znak P. 
Zavijemo desno in parkira-
mo. 

Za začetek poti se vrne-
mo do asfaltirane ceste, za-
vijemo desno in na koncu 
športnega igrišča ponovno 
zavijemo desno, na kar nas 
opozori tudi lesen smero-
kaz. Nekaj deset metrov je 
še asfalta, nato pa sledimo 

makadamskemu kolovo-
zu. Pot je dobro označena, 
je pa treba malce pazljivosti 
na razpotjih. Sledi del mimo 
ograjenega pašnika za ovce, 
kjer sta tudi dva kraška 
ovčarja, ki opravljata svoje 
delo. Če imamo s seboj psa, 
svetujem, da je na povodcu.

Na koncu pašnika je raz-
potje, kjer zavijemo levo in 
pot se začne zmerno vzpe-
njati. Zmeren vzpon hit-
ro pridobiva višino. Pote-
ka skozi gozd, zato razgle-
da ni nobenega; pot pa pri-
jetna in nenaporna. Sledi 
del, kjer gozd zamenjajo po-
samezni borovci in grmov-
je brinja. V tem delu ima-
mo tudi prvič razgled na Tr-
žaški in Koprski zaliv ter na 
sosednji Slavnik. V nekaj ok-
ljukih smo hitro spet v goz-
du, ki mu sledi kratka čisti-
na, ki nas prečno pripelje so 
mehkega borovega gozdič-
ka, na koncu katerega dose-
žemo vrh.

Na vrhu je vpisna skrinjica 
in smerne table proti Slavni-
ku, Žbevnici in Rižani. Zani-
miv, meni neznan svet, ki le 
čaka, da ga raziščem. 

Kojnik s svojima 802 me-
troma nadmorske višine 
nudi lep razgled na sosednji 
Slavnik, slovensko primorje 

in Tržaški zaliv. Če pogleda-
mo proti jugu, proti hrvaški 
meji, pa je pred nami gre-
ben vse tja do Lipnika, Goli-
ča, Kavčiča in Žbevnice. Pre-
cej poti nas še čaka!

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona in spet pozornost 
namenimo kraškima ovčar-
jema, ki vestno in lahko 
tudi glasno opravljata svo-
je delo. 

Nadmorska višina: 
802 m
Višinska razlika: 285 m
Trajanje: 
1 ura in 45 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kojnik (802 m)

Zaledje morja
Vrh nasproti Slavnika leži v južnem delu Podgorskega krasa.  
Vzpon, ki nagradi z lepim razgledom ter mirom in tišino.

Kojnik v ospredju, do vznožja pa vodi makadamska pot. / Foto: Jelena Justin

Travnato pobočje, kjer se odpirajo razglasi. / Foto: Jelena Justin

Vrh Kojnika s smerokazom in Slavnikom v ozadju / Foto: Jelena Justin

S knjigo na glavi
Po navedbah Svetovne 

zdravstvene organizacije 
se tretje življenjsko obdob-
je začne okoli šestdesetega 
leta starosti. Vsako življenj-
sko obdobje ima svoje bi-
ološke, psihološke in soci-
alne značilnosti ter seveda 
tudi naravne fiziološke pro-
cese, ki so del življenjskega 
ciklusa. Četudi v zrelem ob-
dobju pride do sprememb, 
te niso nujno slabe in ne po-
menijo »propadanja« orga-
nizma. Ravno nasprotno. Z 
malo posameznikove anga-
žiranosti je tudi to obdobje 
lahko čudežno – tako za fi-
zično telo kot psihično po-
čutje. Strokovno delo, lastna 
želja ter optimizem so tis-
to, kar telo potrebuje ne gle-
de na starost. Tisto, česar ne 
uporabljamo, z leti propada, 
v nasprotnem primeru pa 
zagotavljamo rast in razvoj.

Vedno vadbo začnite z 
ogrevanjem, postopnim dvi-
govanjem telesne tempera-
ture in srčnega utripa. Hoja 
je vedno odličen začetek, 

samo intenzivnost prilago-
dite starosti ter zdravstve-
nim (ne)omejitvam. Hodi-
te po hiši, okoli nje, v nara-
vi ... Krvožilni in limfni sis-
tem sta pomembna dejavni-
ka regeneracije vseh tkiv, pri 
njunem optimalnem delo-
vanju pa pomembno vlogo 
odigrajo stopala ter pravilni 
prenos sil prek njih na pre-
ostanek telesa. Hodite vzrav-
nano, kot da bi imeli knjigo 
na glavi, pri tem pa pozor-
nost usmerite tudi na diha-
nje. Dihajte umirjeno in se 
izogibajte vdihu, ki najprej 
napolni vašo prsno votlino. 
Površinsko dihanje vas bo 
namreč prej iztrošilo kot na-
polnilo z močmi. 

Poleg splošne telesne 
vzdržljivosti so pomembne 
dihalne vaje, vaje za razvoj 
moči, gibljivosti in ravno-
težja. Prav slednje vam bo 
v prihajajočem obdobju, 
zaznamovanem s hladnejši-
mi temperaturami in nesta-
bilno površino (led, sneg ...), 
pomagalo, da ne bo prišlo 

do neljubih situacij, poveza-
nih s padci, zdrsi in poškod-
bami.

Predvsem imejte v mislih, 
da vaše telo ne glede na sta-
rost potrebuje povezanost. 
Spoznajte, kateri je vaš naj-
šibkejši člen, in ga korigiraj-
te. Telo je namreč neverjetno 
povezano, mesto bolečine pa 
ne nakazuje v vseh primerih 
tudi na njen vzrok. Primer: 
zaradi pretirane obremenje-
nosti mišic čeljusti (npr. za-
radi žvečenja) se bo pretira-
na napetost prenesla v vrat-
no muskulaturo in prek nje 
na hrbtenico in nazadnje v 
predel medenice. Z enako 
logiko lahko glavobole pove-
žemo s čezmerno spuščeni-
mi mišicami stopala.

Nikoli ni prepozno za rast, 
razvoj in učenje – in tudi za 
gibanje ne. Naj vas radove-
dnost in želja po odkrivanju 
zakonitosti življenja vsako-
dnevno ženeta dalje. Najprej 
po hiši in okoli nje, nato pa 
pogumno in zvedavo globlje 
in dlje.

Hodite, kot da bi imeli knjigo na glavi, vzravnano z naprej 
obrnjenim pogledom.


