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15. POHOD PO POTEH MIRU NA KRASU - OPATJE SELO 2019
V nedeljo, 31. marca 2019 je potekal že 15. pohod po Poteh miru na Krasu v organizaciji
Turističnega društva Cerje iz Opatjega sela, ki je ob sončnem vremenu privabil blizu 400
pohodnikov. Start in cilj tokratnega pohoda je bilo Opatje selo, kjer so si pohodniki lahko v Hiši
opajske tradicije ogledali etnološko zbirko nekoč v vasi izstopajočih obrti: bičarstva,
kamnoseštva in sodarstva.

Pohod je potekal po tipični kraški krajni, kjer so si pohodniki lahko ogledali naravne in kulturne
znamenitosti ter ostanke dediščine prve svetovne vojne. Udeleženci pohoda so lahko izbirali
med šest, enajst in petnajst kilometrov dolgimi krožnimi trasami. Slednji dve trasi sta vodili skozi
vas Lokvico na Cerje do Pomnika braniteljem slovenske zemlje, Borojevičevega prestola in
jame Pečinka, kjer so pohodnike pričakali vojaki v avstro-ogrskih uniformah, najdaljša pa še čez
Fajti hrib, pomembno strateško točko na soški fronti, do na novo urejene Ruske jame, v kateri
so med prvo svetovno vojno bivali ruski ujetniki. Krajša trasa je bila speljana do oljčnih nasadov
nad Lokvico, skozi zaselek Segeti nazaj v Opatje selo. Ob vrnitvi so se pohodniki okrepčali z
golažem in polento ter si ogledali, kako so včasih izdelovali »škarabace«, kot domačini pravijo
bičem in žbrince oz. koše za listje.

Med samim pohodom je bila udeležencem na voljo degustacija kraških dobrot. Predstavili so se
lokalni ponudniki: Gostilna ŠTIRNA iz Opatjega sela z domačimi sladicami, OSMICA PRI
KRČARJU iz Sel na Krasu z domačimi vini in suhomesnimi izdelki, Društvo žensk ŽBRINCA iz
Opatjega sela z kraškim zajtrkom, »šnite in cikorja«, TURISTIČNO-OLJKARSKO DRUŠTVO I.
SVIT KRAS iz Lokvice z degustacijo oljčnih olj, EKOLOŠKA KMETIJA FRANCETOVI iz Nova
vasi z kozjim sirom in domačo salamo, API CARSTICA iz Opatjega sela z kraškim medom in
izdelki iz sivke, VINARSTVO IN KLETARSTVO BUNTOVI iz Škrbine z kraškimi vini in likerji ter
domačimi čaji, ČEBELARSTVO FURLANI iz Volčjega Grada z kraškim medom, vinarja
TRAMPUŽ iz Temnice in FABJANI iz Kobdilja z kraškimi vini, pridelovalca oljčnega olja: Kmetija
Zavadlal
iz Vojščice in Jožef Spačal iz Kostanjevice na Krasu.

Vsem se Turistično društvo Cerje najlepše zahvaljuje.
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