S KRASA PROTI MORJU

Dolžina poti >> 10 km
Trajanje: 3 ure

Dutovlje – Repentabor
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Zahtevnost poti: srednje zahtevna,
del poti gre v hrib. Primerna za
aktivne (družine), tudi kolesarje
z gorskimi kolesi.
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Izhodišče
Dutovlje – središče vasi
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Trije popotniki pot v lepem sončnem dnevu
začenjamo v Dutovljah, kjer smo v središču kraja
parkirali avto (1). Gremo po glavni cesti v smeri
proti Štanjelu in po približno 50 metrih zavijemo
levo ter sledimo tabli za vinarstvo Šuc oz. tabli
za Teranovo krožno pot Dutovlje. Cesta nas vodi
mimo domačije Šuc. Po približno 150 metrih je
konec asvaltirane ceste.
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Nadaljujemo po makadamski cesti, ki pelje med
nasadom oljk na desni in vinogradi na levi strani
(2). Prečkamo manjši železniški most in takoj
za mostom zavijemo levo. Na naši levi strani je
oznaka za Teranovo krožno pot Dutovlje, ki ji še
vedno sledimo. Pot nas vodi mimo vinogradov.
Še naprej sledimo znaku za Teranovo krožno
pot in odvijemo na manjšo stezo oz. na ožjo
gozdno pot (3). Po le nekaj metrih naletimo
na označeno Kaverno oz. zaklonišče iz prve
svetovne vojne (4). Kaverna je jama, vdolbena v
skalnat teren. Navadno je služila kot zaklonišče
pred artilerijskimi ali letalskimi napadi, lahko pa
je bila tudi skladišče za orožje (5). Po približno
200 metrih hoje po gozdni poti pridemo na
makadamsko cesto in zavijemo desno. Pozdravi
nas kraški kamniti vremenar (6). Nato pridemo
do križišča, na katerem vidimo tablo z opisom
ceste Marije Terezije (točka 14. na Teranovi krožni
poti Dutovlje). Na tem mestu prenehamo slediti
Teranovi krožni poti, saj ta pelje nazaj v Dutovlje
(7). Na tem križišču zavijemo desno. Približno
50 metrov naprej je še eno križišče. Na njem
odvijemo levo na manjšo, prav tako makadamsko
cesto. V nadaljevanju poti smo precej v senci
dreves. Na levi strani vidimo ogrado za živali. Po
približno kilometru in pol od table z opisom ceste
Marije Terezije se makadamska cesta razcepi,
znova zavijemo levo v senco gozda. (8). Ob poti
se nam odpirajo prelepi pogledi na okolico, na
naši levi opazimo čudovito gozdno jaso z lovsko
opazovalnico (9).
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Približno 500 metrov naprej od lovske
opazovalnice pridemo spet do križišča, zavijemo
levo na intervencijsko gozdno pot oz. protipožarno
preseko, na kar nas opozarja tudi tabla ob poti.
Ob tabli za protipožarno preseko lahko vidimo
tudi star bunker (10). Nadaljujemo po gozdni poti
in kmalu se začnemo vzpenjati. Po približno 100
višinskih metrih smo prišli ven iz gozda in na levo se
nam je odprl lep pogled na Kras in kraške vasi (11).
Vrh hriba smo dosegli po približno 200 višinskih
metrih. Presečna intervencijska pot se konča pred
vasjo Voglje. Pripelje nas na makadamsko cesto.
Zavijemo desno in nadaljujemo po cesti. Hodimo
ob robu vasi, ki je na naši levi strani v dolini (12).
Pred vasjo vidimo kal, namenjen napajanju živine.
Za kalom je križišče, glavna cesta pelje na levo v
vas Voglje. Mi pa smo tokrat ogled vasi spustili
in zavili desno na manjšo makadamsko pot. Po
nekaj metrih vidimo mejni kamen (13). Ob poti so
vidni tudi ostanki nekdanje mejne nadzorne točke
ter table, ki so označevale državno mejo (14). Pot
nas je pripeljala do asvaltirane ceste pred vasjo
Repentabor v Italiji. Zavili smo levo in po nekaj
minutah hoje prišli do centra vasi Repentabor.
Povzpeli smo se do cerkve, ki je bila cilj tokratne
poti (15). Repentabor (italijansko Monrupino) je
naselje z 867 prebivalci v Tržaški pokrajini v Italiji
in sedež istoimenske občine. Večina prebivalcev
je slovenske narodnosti. Naselje je najbolj znano
po cerkvi, ki je posvečena Devici Mariji. Cerkev stoji
na 418 m visoki vzpetini z imenom Tabor, s katere
se odpirajo razgledi na eni strani na Jadransko
morje in Italijo ter na drugi strani na slovenski
kras (16).

