
Izhodišče 
Osrednji (Veliki) trg v Komnu

Začnemo na osrednjem trgu v Komnu, nad 
katerim je prepoznavna cerkev sv. Jurija iz leta 
1768 (1). Nadaljujemo proti vzhodu po glavni cesti 
v smeri Štanjel. Po dobrih 300 metrih se cesta 
začne spuščati v lev ovinek, kjer naletimo na tablo 
z napisom Mizarstvo Makovec. Tukaj zavijemo 
desno in po 200 m levo na makadamsko pot, ki 
nas vodi skozi Gozdni park Cirje (2). Na naši levi 
kmalu opazimo velik, a zaraščen kal, na desni 
pa nas spremlja zid, za katerim je nekoč bila 
drevesnica. Makadamska pot se zaključi v slikoviti 
vasici Diviči, kjer zavijemo desno na asfaltirano 
cesto. Ob prihodu na asfaltno pot na naši desni 
opazimo še en kal s klopjo za počitek.

Download GPX track

ČEZ KRAŠKE  
TRAVNIKE IN VASI
Komen – Štanjel

Dolžina poti: 11 km

Trajanje: 3 – 4 ure

Zahtevnost poti: lahka pot, primerna za 
ljubitelje narave in tiste, ki jih zanima 
kraška arhitektura in zgodovina. Pot je  
tudi primerna za družine z manjšimi  
otroci ter gorske in treking kolesarje. 
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Nadaljujemo proti vzhodu skozi vas, kjer vidimo 
vaški vodnjak in stare ter obnovljene kraške hiše. 
Opazimo lahko nekatere tipične rastline, kot so 
vinska trta, fige, žajbelj pa tudi čebelnjake, iz 
katerih pridobivajo Kraški med. Na koncu vasi 
pot postane zopet makadamska (3). Sledimo ji 
mimo romarskega znamenja iz 1889 ter starih in 
deloma obnovljenih kraških zidov. Kmalu na naši 
desni prvič uzremo sodobne kraške vinograde. 
Makadamski poti sledimo ob robu gozda 
tako, da hodimo ob vinogradih na naši desni 
(4). Kmalu se pred nami odpre čudovit kraški 
travnik z mogočnim kostanjem in pročeljem 
znamenite romarske cerkvice Device Marije v 
Obršljanu iz 16. stoletja. Če je cerkev odprta, si 
v njej lahko ogledamo freske iz 18. stoletja, na 
oltarju pa čudovit voščen kip Marije z Jezusom iz 
19. stoletja (5). Nadaljujemo po senčnati pešpoti 
skozi Obršljanki gozd, ki se prične na vzhodni 
strani pokopališča (oznaka za pohodno pot). Po 
500 m poti skozi gozd na naši levi čez travnik 
že uzremo naš naslednji cilj, vas Tomačevica.  
Pot se rahlo spušča do vasi, spremljajo nas 
travniki, ograde za živino, manjši vrtov in staro 
sadno drevje. Približno 200 m pred prvimi 
hišami, tik ob poti na naši desni opazimo zaraslo 
vrtačo, v kateri so nekoč hranili led. Pot se počasi 
vzpenja mimo prvih hiš do glavne ceste, ki jo 
pazljivo prečkamo na ovinku. Na drugi strani 
ceste (oznake na betonskem stebru ob znaku 
stop) takoj zavijemo v prvo ulico na desno in po 
100 metrih v prvem križišču še enkrat na desno. 
Ravni vaški cesti sledimo do vaškega trga ob 
glavni cesti Komen-Štanjel. Na trgu si ogledamo 
obeležje padlim v narodnoosvobodilnemu boju 
(NOB) in pil iz leta 1937. Na trgu (s spomenikom 
na naši desni) zavijemo v ulico na levo in 
nadaljujemo po polkrožni ulici mimo skladišč 
lesa na naši levi.
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Tik preden se vrnemo na glavno cesto 
Komen-Štanjel, nas lesena tabla Zajčevca-
Grižnik usmeri na široko makadamsko pot 
(6). Ta poteka najprej skozi hrastov gozd, 
postopno pa rastje postaja občutno nižje. 
Držimo se širše in makadamske ceste v smeri 
Zajčevca, nato pa po slabem kilometru od 
zadnje hiše, zavijemo desno za Kobjeglavo, 
kot nas vodijo oznake za Spacalovo pot (7).  
Naslednja dobra 2 km sledimo tej poti, ki se 
ponekod zoži skoraj v stezo. Tako se sprehodimo 
preko čudovitih travnikov in pašnikov mimo 
kraških zidov do tipične kraške vasice Kobjeglava.
Že na začetku vasi lahko izkoristimo senco 
kostanja s klopjo ob vaški kapelici, od koder se 
odpira širok pogled na zahodni del Krasa (8). 
Po počitku sledimo glavni poti skozi to izjemno 
slikovito vas in občudujemo staro kraško 
arhitekturo, vodnjake, ročno črpalko in tudi 
stara napajališča-kale, ki jih v okolici najdemo še 
več. Pri tem v centru vasi ne spreglejmo vaške 
cerkve sv. Mihaela z gotskimi freskami, tik pred 
njo pa kamnito pastirsko hišico, obkroženo s 
tipičnim kraškim rastjem (9). Na glavnem trgu v 
Kobjeglavi stojijo zanimiv spomenik NOB v obliki 
kraške hišice, informativne table in kapelica. Od 
tukaj se usmerimo v smeri oznake Kraljestvo 
pršuta-pršutarna. Pri stari pršutarni, torej po 
približno 60 m od glavnega trga, se usmerimo na 
desno in nadaljujemo do bližnjega pokopališča.  
Od pokopališča sledimo makadamski cesti oz. 
oznakam za Spacalovo pot v smeri Štanjela. Ta 
nas vodi skozi gozd mimo vinogradov in tudi 
pašnikov, senco pa nam bo na poti pogosto nudil 
kraški bor (10). Pot zaključimo na parkirišču, iz 
katerega imamo lep razgled na grad v Štanjelu. 
Po dobri kavi se priporoča ogled obnovljenega 
gradu in okolice (11).
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