
S KOLESOM OD ŠTANJELSKEGA GRADIŠČA DO VOLČJEGRAJSKE GRIŽE    

 

1. SPREJEM GOSTOV V ŠTANJELU  

Vodnik sprejme obiskovalce v Štanjelu, povabi jih na prazgodovinski zajtrk v gostilno v 

gradu Štanjel, kjer gostje zaužijejo kavo in energetsko tablico narejeno iz sestavin, ki so jih 

arheologi našli v štanjelskem gradu. Predstavi jim kolesarsko pot od Štanjela do Volčjega 

Gradu in nazaj. Gostje v Štanjelu najamejo turistična-električna kolesa.  

 

2. OD ŠTANJELA DO KOBJEGLAVE    

a) Gostje se podajo prosti Hruševici, Tupelčam in Kobjeglavi. Opazujejo 

značilnosti kraških vasi in kraške arhitekture.  

b) V Kobjeglavi jih sprejme domačin, popelje jih po vasi, ogledajo si tematsko 

pot – Pot kalov, spoznajo pomen vode na Krasu.  

 

2. IZVEDBA TURISTIČNEGA BOTANIČNEGA DOŽIVETJA – UČILNICA V 

NARAVI: opazuj, spoznaj in doživi objem narave.  

a) Gostje se s kolesom odpeljejo proti vasi Coljava pri Komnu, kjer jih pričaka 

domač zeliščar. Skupaj se odpeljejo do bližnje gmajne.   

b) Obiskovalci se udeležijo turističnega botaničnega doživetja. Na gmajni tudi 

imajo manjšo pogostitev.   

 

3. PRIHOD NA DEBELO GRIŽO V VOLČJEM GRADU  

a) Obiskovalci pot nadaljujejo proti Volčjemu Gradu, kjer jih predstavnik 

turističnega društva Debela Griža ali predstavnik Zasebnega zavoda Krasen 

Kras predstavi gradišče Debela griža. Sprehodijo se po gradišču ali tematski 

poti – POT KAMNA, ki so jo oblikovali člani društva Debela Griža.  

b) Sledi kosilo na turistični kmetiji v Gorjanskem ali v gostilni v Komnu.  

 

4. ODHOD NAZAJ V ŠTANJEL 

a) Vzdržljivi kolesarji pot nadaljujejo čez Zagrajec, Vojščico, Temnico, Branik, 

Pedrovo, Štanjel – po kaštelirski poti: Krog komenskih gradišč (gl. 

https://map.kastelir.eu/sl/node/206 ).  

b) Manj vzdržljivi kolesarji iz Komna nadaljujejo proti Malemu Dolu, 

Tomačevici, Lukovcu, Štanjelu.   

 

OSTALE MOŽNOSTI  

PLISKOVICA, KOSOVELJE: Obiskovalci lahko po končanem turističnem botaničnem 

doživetju v Coljavi pri Komnu nadaljujejo kolesarsko pot proti Pliskovici in Kosoveljem. 

Tam jih pričaka lokalni vodič iz Društva turističnih vodnikov s Krasa in Brkinov. Goste 

popelje po tematski poti - Pliskina pot, podrobno jim predstavi gradišče v Kosoveljah. 

Pripoveduje jim domače ljudske zgodbe o hrastu in mejah.  

 

SVETO: Iz Komna se lahko obiskovalci podajo še v kraško vasico Sveto, kjer je znamenita 

osmerokotna cerkev sv. Tilha in prazgodovinsko gradišče Martinišče.   

https://map.kastelir.eu/sl/node/206


 

 

 

Raziskovanje kraških gradišč, junij 2021.  

 


