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Tokrat se bomo odpravili malo dlje od doma in si ogledali kraško planoto med 
Devinom, Opatjim selom in Doberdobom. V tem letnem času je ta pokrajina najbolj 
privlačna, saj se prebuja v zelenju, ki ga bo prihajajoče poletje kmalu osušilo in 
ožgalo. Celotno območje, ki ga bomo obiskali, je bilo v 1. Svetovni vojni prizorišče 
najhujših spopadov, saj so tod potekale frontne linije, vse prebivalce so izselili, 
naselja so bila zravnana z zemljo. Kraška pokrajina, ki je bila popolnoma požgana in 
razrita od granat vseh mogočih kalibrov se je zarastla, naselja so obnovili, še danes 
pa so vidni sledovi morije, povsod so raztreseni strelski jarki in kaverne, pa tudi 
spominska obeležja in vojaška pokopališča. Gibali se bomo po slovenskem in 
italijanskem ozemlju, zato ne pozabite na osebni dokument. 
 
Zbrali se bomo na običajnem zbirnem mestu na parkirišču pred vhodom v stadion 

Bonifika v nedeljo 9. junija ob 8. uri in se z avtomobili odpeljali do Škofij, prečili 
mejo in pot nadaljevali mimo Trsta in Devina do Štivana, kjer bo izhodišče kolesarske 
ture. Mimo starodavne cerkve ob mogočnem izviru Timava, ki napaja tržaški 
vodovod se bomo zapeljali v Ribiško naselje, ki je bilo zgrajeno za istrske izseljence 
in se mimo paleontološkega najdišča povzpeli v Devin z mogočnim gradom. V 
zmernem vzponu bomo prečkali progo in prispeli v kraško vasico Mavhinje. Sledil bo 
spust po gozdni cesti na slovensko ozemlje. Nato pa se bomo v dolgem, rahlem 
vzponu po asfaltu povzpeli v Gorjansko in pot nadaljevali proti Zagrajcu. Tu bo 
vzpona konec, saj bomo prispeli na osrednjo kraško planoto, ki od tu pada proti 
zahodu. Mimo Vojščice bomo odbrzeli v Kostanjevico, kjer se nam bo odprl obširen 
razgled. Sledil bo spust po gozdni poti do Lokvice, vožnja v Opatje Selo in naprej čez 
mejo v Paljkišče. Nato pa spet po asfaltu nekoliko navzgor v Doberdob - slovenskih 
fantov grob. Kraj je žal poznan predvsem po grozodejstvih 1. svetovne vojne. Mimo 
Doberdobskega jezera nas bo pot vodila v Jamlje in naprej v Štivan na izviru Timava, 
kjer bomo že pri avtomobilih na koncu naše poti.  
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne 
poškodbe ali nastalo škodo!!! 
Dolžina poti je približno 45 km. 
Izlet je srednje zahteven, poteka po zmerno razgibanem terenu večinoma po 
asfaltiranih cestah. 
Hrano in pijačo vzemite s seboj !!! 
Za celotno pot z vsemi postanki bomo potrebovali 5 do 6 ur. 
Vodja izleta je Aldo Zubin.  
Za dodatne informacije pokličite GSM 040 453 819. 
 
 
 

V Kopru, 25.4.2019                                                              Kolesarski odsek OPD 
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