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YIZLET STAREJŠIH ČLANOV LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA 

DRUŠTVA NA TRŽAŠKI KRAS (9. OKTOBER 2014)

Nace Perne

Prizadevna člana LGD Lija in Miloš Šušteršič sta tudi letos organizirala izlet za starejše člane društva. 
Tokrat smo se zapeljali do klenih braniteljev slovenstva, ki jih je državna meja ločila od matice ter jih 
pustila na ozkem pasu med Trstom in Devinom.

Avtobus je bil napolnjen do zadnjega sedeža, ko smo se ob 7. uri odpeljali proti Primorski. Na Fernetičih 
nas je pričakal predstavnik razvojno-turističnega društva Gmajnice g. Trampuš iz Križa pri Sežani in nas 
pripeljal do Križa nad Trstom, glavnega cilja našega izleta. Tu nas je pričakal g. Košuta, po dobrodošlici 
s kavo in rogljički smo v dvorani kulturnega doma spremljali zanimivo predstavitev življenja in dela 
prebivalcev Križa, njihovega vztrajanja na kraškem robu, vsakodnevnega odhajanja na ribolov ter pre-
magovanja 770 stopnic do morja in nazaj. G. Košuta Franka, upokojeni ladijski inženir, nam je odkril 
mnogo neznanih dogodkov iz življenja upornih Kraševcev, od pomembnih mož, ki jih je kraj zapisal v 
zgodovino, do nenehnega boja proti potujčenju. Prav na robu vasi nad Tržaškim zalivom so postavili 
ribiško-etnografski muzej z zanimivimi predmeti, ki so jih uporabljali pri ribolovu, v vinogradu in pri 
hišnih opravilih. Šele tu se zavemo, da smo Slovenci že več kot tisoč let ribiči in pomorščaki, da nam je 
bilo morje vedno odprto okno v širni svet. Spoznali smo »čupo«, čoln iz enega debla, edinstven primer 
na Jadranu, ki so ga že stoletja uporabljali slovenski ribiči. Toliko časa smo se zadržali na Križu, da smo 
morali načrtovani program izleta spremeniti in skrajšati.

Sprehodili smo se po Rilkejevi poti nad prepadnimi stenami med Sesljanom in Devinom (Rainer Maria 
Rilke, 1875–1926, avstrijski pesnik, ki je nekaj časa užival gostoljubje devinskega grofa in napisal De-
vinske elegije) ter spet hiteli nazaj na Križ, kjer so nas s poznim kosilom pričakali v gostilni Agro Bibc 
– Tretjak, ki je prva v Slovenskem primorju pred 2. svetovno vojno imela motorni ribiški čoln. Med 
uživanjem pašte in paniranih inčunov nas je zabaval harmonikar, ki ga je Miloš povabil, da nam popestri 
dan. Začelo se je mračiti, ko smo se odpeljali do Štivana, kjer smo videli izvir Timave, ki privre na plano 
po 40 kilometrov dolgi podzemni poti od Škocjanskih jam in se hitro zlije v Tržaški zaliv.

Bila je že trda tema, ko smo se v dremežu peljali proti Ljubljani. Pa nisem dremal. V mislih sem imel 
Kraševce, ki že stoletja vztrajajo na skopi zemlji, ponosni in zavedni. Preživeli so dvajset let fašizma, 
načrtnega potujčevanja, vedno uporni in kulturno ozaveščeni; imajo kulturna društva, pevske zbore, 
vzdržujejo svoje pomnike, skratka, obstajajo. 

In mi v matici? Triindvajset let imamo svojo državo, prvič v zgodovini, pa tako smo jo čakali in skoraj 
soglasno izglasovali. Zdaj se prepiramo za 70 let nazaj, obtožujemo, neprizadeto opazujemo plenjenje 
in prodajanje pod ceno vsega, kar je kaj vredno. Si sploh zaslužimo svojo državo?
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Slika 1: Nagovor g. Trampuša iz razvojno-turističnega Slika 2. Sprehod po Rilkejevi poti nad prepadnimi stenami
 društva Gmajnice. Foto: Šušteršič. med Sesljanom in Devinom. Foto: Šušteršič.

 

Slika 3: Predstavitev v ribiško-etnografskem muzeju.  Slika 4: Pogostitev. Foto: Šušteršič.
 Foto: Šušteršič.

EPILOG

Izlet starejših članov Ljubljanskega geodetskega društva na tržaški kras je uspel! 

Hvala vsem udeležencem.

Hvala ge. Liji in g. Milošu Šušteršiču za uspešno organizacijo.

Se vidimo naslednje leto.

Nace Perne, upokojenec
za Ljubljansko geodetsko društvo (www.lgd.si) 

e-naslov: pismo@lgd.si

Fotografije: Lija in Miloš Šušteršič
za Ljubljansko geodetsko društvo (www.lgd.si)
e-naslov: lija.milos@gmail.com
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