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Z burjo kraško …

Marjan Bradeško

Po Tržaško-Komenskem Krasu

»Z burjo kraško so odšla na Laško …« Govor je o vratih, ki jih je burja odpihnila s hiške. Tako je zapisal pesnik
Igo Gruden v pesmici Jožek ima hiško. Kdor se podaja na Kras, ga res lahko odpihne na Laško, na italijansko stran.
Saj je celo nekaj vrhov v mejnem grebenu z Italijo v celoti na tržaški strani, kot bi jih burja potisnila tja.

Kras kot pokrajina

34

Grobovi, nad njimi trte:
vojaško pokopališče v Brjah
Foto: Marjan Bradeško

Tržaško-Komenski Kras je dostikrat imenovan kar
Kras. Kras z malo začetnico pa je zaradi Krasa postal
splošni svetovno uveljavljeni izraz za take vrste pokrajino. Kamenje, bori, nizki hrasti, brinje, grmovje – vse
prebičano od burje, v zavetjih pa rdeča kraška prst, ki
skozi trte nazadnje iztisne svojo barvo v kraški teran.
A Kraševci ne znajo brez burje. Pesnik Srečko Kosovel,
doma iz Tomaja na Krasu, se je izrazil takole: »Prišel sem
na Kras in ozdravel. Prepihan, suh in zdrav zrak, jasnina
čistega neba, vonji smolnatih borovcev – človek zadiha

s polnimi pljuči.« Kras je sicer za mnoge pokrajina, v
kateri ne vidijo planinskih ciljev. A vendarle je Kras pošteno razgiban, toliko, da ponuja imenitne večurne pohode. Ko te najprej spremlja kraška vasica, njene ozke
ulice in kamnite hiše, zatem trta, na koncu pa borovci,
trnovi grmi, rdeči ruj in kamenje, še več kamenja. In seveda – razgledi z dvignjenih slemen, ki brž sežejo tja
v Tržaški zaliv, na morje. Na Krasu se resnično srečujejo morje in gore. Na eni strani topla južna stran, na
drugi mrzla prostranstva Trnovskega gozda, s katerih
se predvsem v zimskih dneh zliva tisti mrzli zrak, ki nazadnje kot burja pljuskne čez kraške goličave.
Če na Komenski Kras pogledamo z juga, tam nekje severno od Sežane, vidimo dve veliki slemeni. Na severu
je greben Črnih hribov, ki v smeri vzhod–zahod sega
iznad Branika do vzpetin nad Mirnom pri Gorici in
loči Vipavsko dolino od planote Krasa. Drugo izrazito
sleme pa se vzdolž slovensko-italijanske meje vleče od
Brestovice na severozahodu do Sežane na jugovzhodu.
Čeprav je ti dve slemeni posamezno mogoče prehoditi
v enem celodnevnem kosu (v mejnem grebenu z Italijo
je potrebno nekaj vijuganja sem in tja), so bolj priporočljivi vzponi na posamezne vrhove.

Kras kot spomin na hudo vojno

Kras, posebej njegov severni in zahodni del, pa je zaznamovan še z nečim – s spomini na neizmerno trpljenje pred sto leti, ko se je krutost vojne – soške fronte
– zlila s krutostjo pokrajine. Če je bila soška fronta neizprosna že v gorah, so bili boji na odprtem kraškem

Vojaških pokopališč je na Krasu veliko. A gotovo se človeka dotakne razlaga na obvestilni tabli pri
pokopališču Lipa I, kjer že prvi stavki zarežejo v dušo: »Poziv na vojaško službo je tukaj počivajoče priklical
s plapolajočih pšeničnih polj in rumenkastega morja koruze. Njihovo zadnje domovanje je bilo v mestu
ob reki Tisi, blizu meje med Srbijo in Madžarsko, v kasarni v Szegedu.« Beremo pa potem še naprej.
Posebej o zgodbi drevesa, osamljene murve iz bližine Doberdoba. Na tem, najhujšem delu kraškega
bojišča (je sploh mogoče meriti, kaj je v vojni hudo in kaj manj hudo?), je murva kljub bojem, četudi hudo
poškodovana, ostala. Madžarski vojaki so padli, redki preživeli pa so hoteli vsaj droben spomin – če se že
vojaki ne vrnejo domov, naj tja pride vsaj murva! In so jo odnesli v Szeged,
kjer so njeni ostanki danes v muzeju Ferenca Móre.
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Kras kot lepota in veselje

Kras, četudi kamnit, četudi prepihan od burje, je topel.
Še v pozni jeseni, ko burja vihra skozi golo vejevje in nakazuje zimo, hodimo po odpadlih listih ruja, ki v ugašajočih rožnatih odtenkih kaže, kako goreča je bila jesen.
Takrat kljub pustemu svetu in mrazu začutimo nekaj
toplega. In toplega je obilo. Rdeče trte v jeseni, rdeče
žareči ruj tik pred zimo, rdeča kraška prst, iz katere vse
raste, rdeči teran, ki nastane le na Krasu, in rdeči pršut,
ki mu tradicionalno prav burja da značilno rdečo barvo. Ni čudno, če je tudi pesnik Oton Župančič zapel: …
Moje srce kipi in poje, moja duša je židane volje, kot bila
bi pila kraški teran.
Smo omenili kaj drugega kot rdeče? Nismo. A je Kras
tudi prelestno zelen, ko spomladi na trtah poganja prvo
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popje, ko se med vinogradi razlije modrina spominčic,
ko zatem narava razgrne rumeno preprogo regrata
… Skoraj na belo potegne Kras, ko se razcveti robinija. Barvitost pa dopolnjujeta še narava in človek. Ko se
prepletajo barve kraškega grmičja in brinovih grmov
z belosivimi odtenki kamniti zidcev, ki jih je zgradila,
pravzaprav na kup znosila človeška roka. In ko stopimo
skozi kamniti portal kraških hiš, smo doma. Na Krasu. Takole so zapisali na spletni strani www.stanjel.eu:
Ko v kraški burji šepeta kraška gmajna, ko se sprehajaš
med labirinti kamnitih zidov, ko ti prijazna roka ponudi rezino kraškega pršuta in kozarec terana, takrat si na
Krasu. m
Kostanjevica na Krasu Foto: Tomo Jeseničnik

v e s t n i k

Kdor se želi o kraškem bojišču med leti 1915
in 1917 bolje poučiti, je knjiga Fajtji hrib slovitega
preučevalca soške fronte Vasje Klavore pravi
naslov. Ne le zaradi celovitega in natančnega
pregleda, ampak predvsem zaradi objave
številnih zapiskov, ki odražajo trpljenje, strah
in tudi človečnost vseh, ki so se nesrečno znašli
v navzkrižnem ognju brez smisla na odprtem
bojišču na Krasu.

Trta in vrtnice – značilni kraški par Foto: Marjan Bradeško

35 januar 2017 P l a n i n s k i

bojišču le še bolj neusmiljeni. Ni se bilo kam skriti! Ni
bilo vode. Zeblo je prav tako, posebej, če je vlekla burja.
Umirali so mnogi mladi fantje vse tam z današnje Madžarske in še od dlje. Je mar prst rdeča tudi zato?
Ko danes hodimo po Krasu, se srečujemo s številnimi
vojaškimi pokopališči, mnoga so zgledno urejena, nekatera urejajo potomci padlih fantov iz oddaljenih krajev, denimo pokopališče pri Lipi (Lipa I) pod Trsteljem
predvsem Madžari iz okolice Szegeda in Debrecena (v
okolici je sicer še več pokopališč). Znano je pokopališče na Vojščici, pa tri v bližini kraja Brje pri Komnu …
Ko hodimo po slemenu Črnih hribov ali po odprtem
pobočju Grmade/Monte Ermada južno nad Brestovico, se pred nami odpirajo številni strelski jarki, ki se
sicer že počasi zaraščajo, a so še vedno spomin na trpljenje pred sto leti. Mnoge kaverne temno zijajo v pohodnika, Grofova jama/La
Grotta del Conte na Grmadi,
ki je poleg naravnega vhoda
med vojno dobila še tri dodatne, je živ spomin na to,
kam se je bilo edino mogoče
skriti. Jama je takrat služila za
zaklonišče, spanje, počitek,
medtem ko je nad njo grmelo topništvo. Marsikje danes
še najdemo tudi razmetano
železje, ki ga zaradi kamna še
vedno ni preraslo nič. A zemlja se kljub vsemu marsikje
samozdravilno zarašča, požgane, razstreljene goličave
so danes znova odete v temne borove gozdove.

12/1/17 23:08
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Pogled s sv. Lenarta čez Kras na Nanos Foto: Marjan Bradeško
Komen na Krasu – obdan s trtami Foto: Marjan Bradeško
V vse smeri vodijo poti – na vrhu Trstelja Foto: Marjan Bradeško

Travniki pri Železnih vratih, zadaj Črni hribi s Trsteljem
Foto: Marjan Bradeško
Grad nad Branikom v severovzhodnem vznožju Črnih hribov
Foto: Marjan Bradeško
Spomenik na Cerju – izjemno razgledišče Foto: Marjan Bradeško

Informacije:
Dostop: Do izhodišč, ki so za vsak izlet različna, pridemo skozi Vipavo (ali Sežano oziroma Novo Gorico)
in Komen na Krasu.

Literatura: Milan Vinčec: Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras, PZS, 2016 (izlet na Trstelj).
Je pa nekaj izletov lepo opisanih v brošuri Pešpoti po Krasu in Brkinih: www.stanjel.eu/mma/Pešpoti krasa in
brkinov brošura/2016022110285093/pdf/. Največ o Krasu najdete na različnih spletnih straneh, nekakšno stičišče
je Občina Komen (www.stanjel.eu), v kateri ležijo tudi tri od štirih izhodišč naših izletov.

Zemljevidi: Primorska. Obala, Kras in Tržaška pokrajina, Kartografija, 1 : 40.000.
Sežana Kras, občina Sežana, 1 : 50.000.
Veliki atlas Slovenije, lista 153 in 154, Mladinska knjiga, 1 : 50.000.
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opomba: Dva od predstavljenih izletov imata cilj že v Italiji, a večina poti poteka po slovenskem ozemlju.
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643 m

Tržaško-Komenski Kras

označena pot.
Oprema: Običajna planinska oprema.
Višinska razlika: Pribl. 400 m.
Izhodišče: Vas Lipa severozahodno od
Komna na Krasu, 380 m. Parkirišče je
ob cerkvi sv. Mihaela v središču vasi.
WGS84: N 45,849208°, E 13,703451°
Koča: Stjenkova koča na Trstelju,
610 m, mobilni telefon 041 624 068,
spletna stran http://planinsko-drustvo-ng.si/stjenkova-koč-na-trstelju-041-624-068.

Fajtji hrib

434 m

P l a n i n sk i

Zahtevnost: Nezahtevna deloma

v e s t n i k \ januar 2017

Trstelj leži v osrčju Črnih hribov in njegov obli
in planotast vrh je dovolj odprt, da ponuja
razglede na vse strani neba, razen na zahod.
Tržaški zaliv in letališče v Tržiču/Monfalcone
misel poneseta daleč, severovzhodna stran
pa zapirata že prav spodobno visoki planoti Trnovskega gozda in Nanosa. Pot nas vodi
iz samotne kraške vasice Lipa, ki je le ena v
nizu najbolj severnih naselij Krasa – v vznožju Črnih hribov, mimo edine planinske koče
na Krasu (Stjenkova koča) in po slemenu dalje proti zahodu, a se kmalu vrnemo v izhodišče, saj bi celoten greben zahteval več časa
in tudi zahtevnejši povratek.
Vrh Trstelja s številnimi antenami Foto: Marjan Bradeško

Časi: Lipa–Trstelj 1 h

Trstelj–Stol 30 min.
Stol–Lipa 45 min.
Skupaj 2.15 h
Sezona: Vsi letni časi.
Vodnik: Milan Vinčec: Slovenska Istra,
Čičarija, Brkini in Kras, PZS, 2016.
Zemljevida: Primorska. Obala, Kras
in Tržaška pokrajina, Kartografija,
1 : 40.000; Veliki atlas Slovenije, list
154, Mladinska knjiga, 1 : 50.000.

Vzpon: Od cerkve sv. Mihaela gremo

sredi vasi navzgor mimo pokopališča
in levo na stezico, ki nas v kar strmem
vzponu privede do gozdne ceste.
Po njej v desno in v nekaj zavojih pridemo do Stjenkove koče na Trstelju
(dobre pol ure). Od koče nadaljujemo
čez odprt svet proti zahodu v nekaj
minutah do širokega vrha s številnimi
oddajniki, stavbo in dvema razglednima ploščama.

Tržaško-Komenski Kras

P l a n i n sk i
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Fajtji hrib ni najvišji v Črnih hribih, a pot nanj
lepo poveže Cerje z ogromnim spomenikom – pomnikom braniteljem slovenske
zemlje – s spomini na prvo svetovno vojno.
Fajtji hrib je namreč živ spomin vojne morije, strelske jarke je videti še danes, po drugi
strani pa so kraške gmajne tako blagodejne, da lahko hodimo in uživamo brez težkih spominov. Pot je tudi sicer sila enostavna in primerna za vsakogar, tudi za otroke.
Priporočamo tudi obisk odličnega muzeja v
stavbi – trdnjavi na Cerju.

Zahtevnost: Nezahtevna označena
pot.

Oprema: Običajna planinska oprema.
Višinska razlika: Pribl. 200 m.
Izhodišče: Vas Lokvica severozaho-

dno od Kostanjevice na Krasu, 320 m.
Parkirišče je nad vasjo pod spomenikom na Cerju. WGS84: N 45,869260°,
E 13,615733°
Časi: Cerje–Fajtji hrib 1 h
Fajtji hrib–Cerje 1 h
Skupaj 2 h
Sezona: Vsi letni časi.
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Vrh Fajtjega hriba Foto: Marjan Bradeško

Zemljevida: Primorska. Obala, Kras in
Tržaška pokrajina, Kartografija,
1 : 40.000; Veliki atlas Slovenije, list
154, Mladinska knjiga, 1 : 50.000.
Vzpon: S parkirišča gremo navzgor po
asfaltu do spomenika. Pri spomeniku

zavijemo desno po stezici proti vzhodu
in se po 5 minutah usmerimo v levo
(slabo označen odcep). Nadaljujemo
po slemenu na nekdanji kolovoz in
desno naprej po stezici na prvo vzpeto
sleme, še dokaj razgledno. Sestopimo
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Tržaško-Komenski Kras

Sestop: Proti zahodu (po Bricevi pla-

ninski poti) sestopimo navzdol skozi
gozd do sedla s klopco in znamenjem
(križišče s kolesarsko potjo). Pot se
znova vzpenja in kmalu smo na gozd
natem vrhu Stola, 629 m, z vpisno
skrinjico (do sem s Trstelja slabe pol
ure). Nekoliko se spustimo, še vedno
hodimo proti zahodu in se ponovno
vzpnemo do vrha, na katerem sta dva
v piramido zložena kupa kamenja (10
minut s Stola). Sledi strm spust, kjer s
stezice zavijemo ostro levo na gozdno
cesto in po njej gremo ves čas v smeri,

434 m

Marjan Bradeško

Vrh Stola ob poti s Trstelja proti Cerju
Foto: Marjan Bradeško

Tržaško-Komenski Kras

38

P l a n i n sk i

v e s t n i k \ januar 2017

Fajtji hrib

od koder smo prišli, le da pod grebenom na južni strani. V dobre četrt ure
smo na križišču z glavno cesto, ki pelje
na Trstelj. Napis koča nas usmeri levo
in po dobrih 200 metrih z glavne ceste
zavijemo navzdol na stezico, po kateri
smo se prej povzpeli. V dobre četrt ure
smo v izhodišču.

nekoliko navzdol v manjše sedlo, potem pa navzgor skozi gozd (večinoma borovci in veliko robide) na drugo
vzpetino z redkimi borovci, pa spet
nekoliko navzdol in navzgor. Na koncu
sestopimo spet navzdol do gozdne
ceste, z nje pa takoj zavijemo desno v
zadnje pobočje in se precej strmo dvignemo skozi gozd na vrh Fajtjega hriba, ki je proti jugu dokaj razgleden.
Sestop: Sestopimo po poti vzpona.

Fajtji hrib je lahko na deževen dan prav zanimiv.
Foto: Marjan Bradeško

Marjan Bradeško
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Od burje in vojne previhrani vrh leži sicer na
italijanski strani, a je velik del poti v Sloveniji.
Odkar ni meje, so ti vrhovi dostopni v prijet
nih sprehodih, četudi pot na Grmado zahteva nekaj pozornosti. Planotast svet namreč prepredajo številne ceste, kolovozi in
steze, več različnih oznak za poti, hkrati pa
so deli na poti, ki niso označeni. Opisana pot
je izjemno lepa in posebej na severovzhodno stran ponuja enega najlepših pogledov na Kras in na daljne Julijce s Triglavom,
ki so, ko imajo belo snežno pokrivalo, videti
kot nekakšen privid.

Zahtevnost: Nezahtevna deloma
označena pot.

Parkirišče je ob stari šoli vzhodno na
začetku Dolenje Brestovice proti Italiji.
WGS84: N 45,814809°, E 13,630967°
Časi: Dolenja Brestovica–Grmada 2 h
Grmada–Dolenja Brestovica 1 h
Skupaj 3 h
Sezona: Vsi letni časi.
Zemljevidi: Primorska. Obala, Kras
in Tržaška pokrajina, Kartografija,

Vrh Grmade, zadaj Tržič/Monfalcone Foto: Marjan Bradeško

1 : 40.000; Sežana Kras, občina Sežana, 1 : 50.000; Veliki atlas Slovenije,
lista 153 in 154, Mladinska knjiga,
1 : 50.000.
Vzpon: Izpred šole hodimo ob cesti
nazaj proti Komnu in pri kamnitem
znamenju zavijemo desno čez polje

Cilj
Monte
000San
m Leonardo/Sv. Lenart

402 m

proti zaselku Gorenja Brestovica, skozenj pridemo do cerkvice sv. Anastazije. Zavijemo levo (kažipot Po poteh
soške fronte) za cerkvico v gozd in
kmalu desno do zapuščenega zaselka
Kucelj. Hodimo mimo hiš proti jugu in
navzgor na širši kolovoz, tam desno in

Tržaško-Komenski
Območje
Kras

P l a n i n sk i
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Nekoč menda Lipnik, danes Sv. Lenart po
naše. Vrh, ki je spet smuknil malo na italijansko stran, je lahko dostopen, pot po samotah čez kraški gozd pa zahteva nekaj
pozornosti, saj v spodnjem delu ni označena. Na vrhu so ruševine cerkvice, od koder
je razgled izjemen. Tržaški zaliv leži tako rekoč tik pod nami, nekoč slovenska naselja
(npr. Nabrežina/Aurisina) pa so raztresena
po robu Tržaškega Krasa, ki se zdi, kot da
dobesedno pade v morje. Severno obzorje
pa v velikem vencu obkrožajo Alpe.

Zahtevnost: Nezahtevna deloma
označena pot.

Oprema: Običajna planinska oprema.
Višinska razlika: 230 m
Izhodišče: Vas Tublje pri Komnu, 198 m
WGS84: N 45,775426°, E 13,739789°.

Časi: Tublje–Sv. Lenart 1 h

Sv. Lenart–Tublje 1 h
Skupaj 2 h
Sezona: Vsi letni časi.
Zemljevidi: Primorska. Obala, Kras
in Tržaška pokrajina, Kartografija,
1 : 40.000; Sežana Kras, občina
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Ruševine cerkvice na vrhu Sv. Lenarta Foto: Marjan Bradeško

Sežana, 2004, 1 : 50.000; Veliki atlas
Slovenije, list 154, Mladinska knjiga,
1 : 50.000.
Vzpon: Od kapelice ob cesti v središču
vasi gremo proti vasi Brje pri Komnu

in na prvem desnem ovinku (po približno 300 metrih) zavijemo levo na
izrazit kolovoz med vinogradi. Ko se
nekoliko vzpne in privede do travne
uravnave ob gozdu, zavijemo desno.

39

Oprema: Običajna planinska oprema.
Višinska razlika: Pribl. 300 m
Izhodišče: Brestovica pri Komnu, 62 m.
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Tržaško-Komenski Kras
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temameseca
Monte Ermada/Grmada 324 m

do križišča poti s klopico in obvestilnimi tablami. Nadaljujemo po levi cesti v
smeri Cerovelj/Ceroglie dell Ermada
in ko prečkamo italijansko mejo (mejnik na levi) po približno 200 metrih
(desno zidec), cesto prečka z italijanskimi markacijami označena pot. Stopimo desno na stezico in mimo kala
ter vhoda v jamo (Catasto Grotte) do
križišča dveh poti in kolovoza (tudi tabla Državna meja 300 m). Po kolovozu
gremo v isti smeri naprej (vrh Grmade z borovim gozdičkom vidimo pred
seboj), ta preide v stezico in po njej

pridemo do odcepa desno (markacije)
in do table Državna meja 40 m. Z desne pride kolovoz, mi gremo levo proti
vrhu do razpotja s smerno tablo, ki do
vrha kaže 20 minut. Po stezici med
kavernami in jarki pridemo v dobrih 15
minutah na vrh.
Sestop: Vrnemo se nazaj po smeri
vzpona do table z oznako 20 minut,
od tam pa nadaljujemo mimo odcepa poti št. 3 še naprej po kolovozu do
mejnika 67/17. Pri njem po rumenih
markacijah zavijemo v levo, spet se
pojavijo oznake Po poteh soške fronte,

C ilj 000San
Monte
m Leonardo/Sv. Lenart

Marjan Bradeško

402 m Tržaško-Komenski
Območje
Kras
Tam zavijemo desno in ko pridemo do
table Meja po 150 m, gremo naravnost
ob markacijah (smer Brje), ko pa le te
zavijejo levo, mi nadaljujemo po nemarkirani stezici do table Meja po 25 m
in do odcepa, kjer smo pri vzponu zavili proti vrhu. Po poti vzpona se vrnemo do izhodišča.
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in že smo na ravnici z mizami in klopcami pri Grofovi jami (več brezen).
Z ravnice nadaljujemo proti robu rahlo navzgor in v levo čez razbit kraški
svet proti morju, oznak ni več, stezici
pa je lahko slediti. Zatem se ta obrne navzdol in čez pobočje privede na
sedlo, kjer je križišče več poti. Z vrha
dobre pol ure. Sledimo tabli Brestovica
(cerkev sv. Lovrenca), ki nas povede v
desno ob lepem kraškem zidcu, kakršen nas potem spremlja ves čas na
obeh straneh nekdanjega kolovoza, ki
se polagoma spusti do ceste, po kateri
se vrnemo do vasi. Od vasi gremo desno po glavni cesti in pridemo do stare
šole.

Marjan Bradeško

Hodimo mimo stavb na levi in ograjenega pašnega sveta (živina) ves čas
ob s kamnom ograjenem kolovozu do
nasada smrek na levi. Tam zavijemo
levo po dobro uhojeni stezici, ki se počasi začne vzpenjati v desno. Ko z leve
privedejo rumene markacije, stopimo
še nekaj korakov do mejnega znamenja (malo naprej stoji tudi mejna
tabla), tam pa levo strmo v breg (rdeče
markacije na skali). Iz izhodišča do odcepa je slabe pol ure. Kmalu pridemo
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na položnejšo stezo, po njej levo, nato
spet desno navzgor do stičišča s potjo
Alpe Adria. Po njej levo in ko se na sedlu zravna, smo že v Italiji, na tistem
mestu pa po italijanskih markacijah v
nekaj minutah na vrh.
Sestop: Z vrha od ruševin proti zahodu
(desna steza) sestopimo rahlo navzdol,
po kratkem vodoravnem odseku pa
nato strmo desno navzdol do kolovoza.
Zavijemo desno nazaj proti Sloveniji do
naslednjega razpotja (pot Alpe Adria).
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