
Ekskurzija Kras-primorje: 
Po poteh graničarjev na Miljskem polotoku
Vodilo za izvedbo dneva dejavnosti od doma s pomočjo posnetkov, razlag, povezav in reševanjem 
interpretacijskih nalog.

Pripravil: DC Dimnice CŠOD, april 2020



Osnovno gradivo je vodnik:







Miljski polotok, 7 km dolg in pol toliko širok s tlorisom v obliki črke M razpotegnjene v dinarski smeri in 

strukturnim površjem; 1 – Škofijska vrata; 2 – Koper; 3 – Milje; 4 – Trst;

Naloga 1;  vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ankaranski_polotok; 

za radovedne: http://lebinca.com/alpe_adria/_private/milje.pdf
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Ankaranski_polotok
http://lebinca.com/alpe_adria/_private/milje.pdf


Maloobmejni mejni prehod v Cereju, postavljen po premiku meje med conama 

A in B STO na severno stran Miljskih hribov; Naloga 3; vir: 

ttps://sl.wikipedia.org/wiki/Svobodno_tr%C5%BEa%C5%A1k

o_ozemlje

Za radovedne: https://www.rtvslo.si/zidovi/aktualno/zahodna-

slovenska-meja-med-letoma-1945-in-1954/480513

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svobodno_tr%C5%BEa%C5%A1ko_ozemlje
https://www.rtvslo.si/zidovi/aktualno/zahodna-slovenska-meja-med-letoma-1945-in-1954/480513


Gospodarstvo na 

Miljskem polotoku:
< karta pohodniških in 

kolesarskih poti – „slow“ turizem

Stopnice v zidu iz peščenjaka na 

prehodu preko ježe z ene na 

drugo polico kulturne terase -

kmetijstvo

Meja, ki  je lata 1954 razdvojila polotok, je povzročila zaton dejavnosti, 

kot je ladjedelništvo, nadgradilo in kmetijstvo in turizem, kot  je marina 

in pohodništvo, ki ima svojevrsten rekord;

Naloga 4; vir: 

http://www.comune.muggia.ts.it/fileadmin/user_muggia

/allegati/Info_turistiche/MUGGIA_Hike_Bike_MAP.pdf

Za radovedne: https://www.pd-

vrhnika.si/soncki.php?id=142

http://www.comune.muggia.ts.it/fileadmin/user_muggia/allegati/Info_turistiche/MUGGIA_Hike_Bike_MAP.pdf
https://www.pd-vrhnika.si/soncki.php?id=142


Naloga 5;

Ostanki jugoslovanskih mejnih 

stražnikov (graničarjev): v peščenjak 

spraskana imena in brv preko 

hudournika Pišolon

Ivan Jug, rodoljub, ki je zadnja leta 

življenja preživel v dolini potoka 

Fugnan



Miljski polotok gradijo menjujoče se plasti 

peščenjaka in laporja, tj. fliš oz. sovdan. Odložile so 

se iz kalnih tokov v sr. Eocenu.

< Dokaz za nastanek iz podmorskih plazov so tudi 

odlitki lazenja organizmov na morskem dnu.

Naloga 2; VIR: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Fli%C5%A1

Za bolj radovedne:

http://zgs.zrc-

sazu.si/Portals/8/Geog

rafski_vestnik/2_Pred1

999/GV_3301_153_16

4.pdf

https://sl.wikipedia.org/wiki/Fli%C5%A1
http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/2_Pred1999/GV_3301_153_164.pdf


Proti severu nagnjene debelejše plasti peščenjaka so pogojile razvoj asimetrične doline, 

tj. konkordantnega, kamninski zgradbi skladnega površja: 1 – Hrvatini; 2 – Premančan; 

3- strmo pobočje Plažot;                  nagnjenost pobočja             vpad plasti peščenjaka

Naloga 6
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Dolina potoka Fugnan iz Starih Milj: 1 Kaštelir ; 2 Plažot; 3 Premančan; 4 Hrvatini
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Med leti 1902 in 1935 je 

povezovala Trst s Porečem 

123 km dolga ozkotirna 

proga, ki je to razdaljo 

premagala v 7 urah. Njena 

trasa je spremenjena v 

rekreacijsko pot, kot skozi 

glogov drevored na izlivu 

Osapske reke v morje>

pri Škofijah (spodaj)

Naloga 7; 

VIR:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pore%C4%8Danka

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pore%C4%8Danka


Na najvišjem vrhu Miljskega 

polotoka se nahaja arheološki 

park v gradišču, naseljenem 

preko 2000 let. To dokazujejo 

najdbe med katerimi je 

najpomembnejši dvostranski 

relief z upodobitvami Mitrovega

kulta, ki je bil na osi; najbližja 

podobna najdba v Bosni

Naloga 8; 

vir:

https://www.ks-skofije.si/ks-

skofije/zgodovina/prazgodovina

Za radovedne: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Istra

https://www.ks-skofije.si/ks-skofije/zgodovina/prazgodovina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Istra


Plitva lega blago nagnjenih, 

debelih plasti peščenjaka in 

nagel razvoj Trsta je sprožil 

odprtje številnih kamnolomov, 

katerih dejavnost je zamrla z 

vzpostavitvijo meje leta 1954.

< V čelu Šuštarjevega 

kamnoloma se izloča lehnjak 

iz medplastovnega izvira

Spodaj: kamnolom Millo

Naloga 9; 

VIR:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Lehnjak

https://sl.wikipedia.org/wiki/Lehnjak


KAMNOLOMARSKA 

DEDIŠČINA:

< kapelica v vasi Korošci 

izklesana iz peščenjaka

Šališ – strme poti so tlakovali s 

pokonci postavljenimi ploščami 

peščenjaka

Naloga: 10



Suhogradnja stavb z 

bloki iz peščenjaka. 

Iz te kamnine je tudi 

strešna kritina (skrle; 

primer poljske hišice) 

in erte (podpore) 

oken in vrat

Naloga 15



Naloga 11

Vir:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kaverna

Od junija 1944 

do konca 2. 

svetovne vojne 

je bil Trst 22 

bombardiran; 

del protiletalske 

obrambe je bila 

tudi kaverna v 

dolini Pišolon, ki 

pa ni bila 

končana zaradi 

hitrejšega 

konca 

spopadov

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kaverna


Vir:

https://www.gozd-

les.com/novice/nabiranje-

kostanja

Preko 5 m debel in 15 m visok 

mogočni domači kostanj je še 

zadnja priča pomena, ki so jih 

plodovi teh dreves imeli za 

prebitje zime do uvedbe 

krompirja; 

Z zdravili se mu skuša podaljšati 

življenje (spodaj injekcije)

https://www.gozd-les.com/novice/nabiranje-kostanja


Nehomogena 

kamninska sestava 

povzroča hitrejše 

odnašanje mehkejšega 

laporja, zato kockasto 

razpadli bloki 

peščenjaka visijo z roba 

slapa

Naloga: 12 



V okolici vrha sv. 

Mihael se nahajajo tri 

cerkve posvečene 

irskim svetnikom in 

ostanek rumatorija

(posnetek spodaj), hostla, v 

katerem so romarji 

čakali na vkrcanje na 

ladje za Palestino

Ostanek cerkve sv. Kolombana

Naloga 14



Murva v Kolombanu je bila posajena verjetno med obema svetovnima vojnama, danes so mogočno 

okrasje. V Jernejevem zalivu, na kopališču Ministrstva za notranje zadeve, je ohranjena antična 

ribogojnica

Naloga 16

vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bela_murva

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bela_murva


Naloga 17

Vir:

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/O

E/14Sezana/GUP/resslov_gaj_ankaran_zg

ibanka.pdf

Južno pobočje Jurjevega hriba so 

preskusili pogozditi po „receptu“ 

Josefa Ressla in pokazati gojenje 

hrastov med Beneško republiko

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/OE/14Sezana/GUP/resslov_gaj_ankaran_zgibanka.pdf


Vir:

https://sl.wikipedia.org/wiki/De

beli_rti%C4%8D

Pripravil DC CŠOD, april 2020

Naravni spomenik 

Debeli rtič 

vključuje obrežne 

pečine (klife), ki 

jih spodjeda 

morje, tako, da se 

oblana črta 

pomika za okoli 2 

cm/leto.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Debeli_rti%C4%8D

