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Gostinska ponudba

Razgledna točka

Svetilnik

Železniška postaja

Pešpot

Cerkev

Pošta

Učna pot

Grad

Trgovina

Kolesarska pot

Razvalina

Bencinska črpalka

Naravne znamenitosti

Arheološki spomenik

Bencinska črpalka (24 ur)

Vinarstvo, vinograd

Muzej

Lekarna

Planinski dom

Kopališče

Zdravstvena pomoč

Turistična kmetija

Terme

Informacije

Kampiranje

Marina

113 Policija

Prenočišče

Avtobusna postaja

112 Klic v sili

Čas
15 minut
30 minut
45 minut
1 ura

Zahtevnost
manj zahtevna pot
srednje zahtevna pot
zahtevna pot

Dolžina
kratka pot (< 7km)
pot srednje dolžine (7-9km)
daljša pot (> 9km)
P - peš pot
K - kolesarska pot
U - učna pot
Sledite rumenim puščicam
(markacijam) ob poti.
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Utrinki s poti
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P1

Na cvetoči Slavnik

Izhodišče: parkirišče pod vasjo Podgorje (dostop
po avtocesti, izhod Kastelec, iz Kopra 24 km).
Potek poti: Podgorje–Slavnik–Podgorje
Dolžina poti: 8 km, 2,30–3 h
Višina poti: izhodišče 490 m, vrh 1028 m,
vzpona 538 m
Zahtevnost: srednje zahtevna pot s precejšnjim
vzponom, priporočljiva je lahka planinska obutev.
Pot je ob primerni opremi priporočljiva v vseh
letnih časih, razen v močni burji. Ker poteka po
utrjeni kraški podlagi, je primerna tudi za mokra
obdobja.
GPS-sled: P1 – Slavnik.gpx
Značilnosti poti: kolovozi in steze, kraška
planota in pobočja Slavnika z bogato floro,
imenitni razgledi na Tržaški in Koprski zaliv z
zaledjem, Brkine in Čičarijo.
Zanimivosti ob poti: značilna istrsko-kraška
vasica Podgorje s kamnitimi portali dvorišč, vrh
Slavnika s kočo, razgledi.
Gostinska ponudba: gostilna v Podgorju
(Gostilna Pod Slavnikom, tel.: +386 (0)5 687 01 70),
Tumova koča na Slavniku (urnik je spremenljiv).

Opis: S parkirišča z informacijsko tablo se
odpravimo desno v vas, kjer nas kažipot usmeri
med hiše in naprej v gozd na krajšo in bolj strmo
planinsko pot na Slavnik. Zmerno se vzpenjamo
skozi gozd proti vzhodu, prečkamo požarno preseko
in nadaljujemo ravno navzgor. Če je teren moker,
svetujemo večjo previdnost. Višje se gozd konča,
nekoliko bolj strmo se vzpenjamo med redkimi bori,
pot zavije proti severovzhodu v smeri vrha in preide
na obsežne travnike. V pomladanskem času se
spremenijo v cvetoče planjave posejane z žafrani,
kot prvimi znanilci pomladi, ki jim sledijo tržaški
svišči, kosmatinci in narcise. Ljubitelje gorskega
cvetja razveseljujejo potonike, perunike, bledo
rumeni ušivec, kranjska lilija, jesenčki in košutniki,
skratka razkošje barv in oblik. Pot nadaljujemo po
poti čez travnik do vznožja vrha. Tu se nam odpre
mogočen razgled proti jugu in zahodu, pot se položi
in nas vodi proti lepo vidni Tumovi koči z visokim
antenskim stolpom tik pod vrhom gore. V jasnem
dnevu nam pogled splava do vrhov Kamniških,

Julijskih, Karnijskih Alp, Dolomitov, vrhov Čičarije,
Učke in Snežnika. Pod nami pa lahko vidimo Brkine,
Čičarijo, kraško planoto, Šavrinsko gričevje in
bleščečo modrino Jadranskega morja. Orientacijo
nam olajša roža vetrov z vrisanimi smermi do
pomembnih ciljev. Prevzeti od vse te lepote si lahko
še oddahnemo in okrepčamo v zavetju Tumove
koče, ki je večinoma odprta ob praznikih in koncih
tedna. Za povratek izberemo nekoliko daljšo in
položnejšo pot, ki je tudi del Evropske pešpoti E6
in je deloma spremenjena v gozdno cesto. Od
koče se nazaj vračamo po isti poti, vendar sledimo
oznakam proti levi. Te nas usmerijo na novo pot, ki
se na robu gozda prevesi bolj strmo navzdol in se
najprej z nekaj ostrimi ovinki, kasneje pa položneje
spušča proti dolini. Nato pot odločno zavije proti
severozahodu in se rahlo spušča do vasi. Ko
pridemo do asfalta med hišami, se po isti poti kot
pri vzponu vrnemo na parkirišče pod vasjo, kjer
končamo zanimivo krožno turo.

višina (m)

razdalja (km)
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P2

Po poti dediščine Hrastovelj in okolice

Izhodišče: parkirišče pri TIC-u Hrastovlje (iz
Kopra 21 km).
Potek poti: Hrastovlje–Podpeč–Brežec–
Železniška postaja Zazid–Zazid–Zanigrad–
Hrastovlje
Dolžina poti: 13,7 km, 4–5 ur hoje
Višina poti: izhodišče 116 m, vrh 570 m, vzpona
456 m
Zahtevnost: srednje zahtevna pot po kolovozih
in stezah, primerna za lahko planinsko obutev.
Priporočljiva je v vseh letnih časih, razen v hudi
vročini in močni burji. Ker poteka po utrjeni
kraški podlagi, je primerna tudi za obdobja s
padavinami.
GPS-sled: P2 – Hrastovlje.gpx
Značilnosti poti: izredno razgiban teren
Kraškega roba z bogato floro, imenitni razgledi na
notranjost Istre in Koprski zaliv.
Zanimivosti ob poti: taborska cerkev sv. Trojice,
Pohlenova in Snojeva galerija v Hrastovljah,
Prkičeva hiša in obrambni stolp v Podpeči, cerkev
sv. Štefana v Zanigradu, cerkev sv. Martina
v Zazidu.

Opis: S parkirišča se odpravimo mimo kapelice
proti cerkvi in levo skozi vas. Na razcepu (levo sta
Galeriji Snoj in Pohlen) krenemo po kolovozu, na
naslednjem odcepu zavijemo desno navzgor do
železniškega podhoda. Sledimo rumenim markacijam
in nadaljujemo naravnost in skozi ovinek v obliki črke S
do naslednjega razpotja, kjer spet sledimo markacijam
levo, vodoravno preko travnikov, nato pa po širši poti
navzgor v Podpeč. Po asfaltu pod progo krenemo
naprej skozi vas, kjer lahko obiščemo obnovljeno
Prkičevo hišo, ostanek starodavnega stavbarstva pod
Kraškim robom. Zanimiva je tudi previsna stena z jamo
in obrambnim stolpom iz 11. stoletja, ki se dviga za
hišami. Na koncu vasi se cesta izravna, mi pa sledimo
markacijam levo strmo navzgor po planinski stezi do
stolpa in naprej na vrh stene, kjer se odpre imeniten
razgled na Koper, Trst in velik del Istre. Sledimo
rumenim markacijam in zavijemo desno v gozd in
skoraj vodoravno prispemo do vodnega zbiralnika.
Po makadamu, ki se na tem mestu vzpne prek stene,
krenemo levo, prečkamo progo in nadaljujemo zmerno
navzgor do razcepa, kjer cesta zavije ostro levo proti
Podgorju (lesen kažipot), mi pa nadaljujemo naravnost
in po 300 m na naslednjem razpotju krenemo desno
proti Brežcu. Po levi obidemo slikovit zaselek in

nadaljujemo po kolovozu skozi gozd, ki se na koncu
spusti do proge na železniškem postajališču Zazid.
Prečkamo progo in zavijemo takoj desno, sledeč
markacijam, ki nas nižje pripeljejo na cesto (voda) in
vse do konca vasi (e-točka). Mimo starodavne cerkve
sv. Martina pridemo do velike table s turističnimi
informacijami in nadaljujemo desno po ozkem
kolovozu pred nasipom pokritega hudournika. Ko se
pot začne spuščati, nadaljujemo desno po poti, ki je
od vode močno razrita. Pot nas pripelje pod železnico
do opustele vasi Zanigrad. Spustimo se do cerkve sv.
Štefana, prekrite s škrlami, s freskami iz 15. stoletja
in glagolskim napisom iz leta 1418. Vsako leto 26.
decembra tu pripravijo tradicionalno »žegnanje«
konj, ki privabi množico obiskovalcev. Zapustimo
cesto in sledeč markacijam najprej v desno ob cerkvi
nadaljujemo pot, nato pa polkrožno proti levi po
planinski stezi zmerno strmo navzdol do železniškega
podhoda, kjer se naš krog sklene. Tukaj zavijemo
levo in se po isti poti, ki smo jo uporabili za vzpon v
Podpeč, vrnemo nazaj v Hrastovlje. V Hrastovljah
lahko obiščemo Pohlenovo in Snojevo galerijo ter si
ogledamo znamenite freske Mrtvaški ples v romanski
cerkvici sv. Trojice z začetka 12. stoletja.

višina (m)

Gostinska ponudba v Hrastovljah in Zazidu.

razdalja (km)
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P3

Pod plezalno steno

Izhodišče: parkirišče pred avtokampom v Ospu
(dostop po avtocesti, izhod Črni Kal, iz Kopra 16
km).
Potek poti: Osp–Prebeneg–grad Socerb–Varda–
Črni Kal–Stara Gabrovica–Osp
Dolžina poti: 15 km, 4–5 ur hoje
Višina poti: izhodišče 31 m, vrh 444 m, vzpona
618 m
Zahtevnost: srednje zahtevna pot po kolovozih
in stezah, primerna za lahko planinsko obutev.
Priporočljiva je v vseh letnih časih, razen v hudi
vročini in močni burji. Ker poteka pot po utrjeni
kraški podlagi, je primerna tudi za obdobja s
padavinami.
GPS-sled: P3 – Osp.gpx
Značilnosti poti: izredno razgiban teren
Kraškega roba z bogato floro, imenitni razgledi
na Tržaški in Koprski zaliv z zaledjem, možnost
obiska plezališča Osp, Črni Kal in Mišja peč.
Zanimivosti ob poti: Velika Osapska stena
z jamo Grad in izvirom Osapske reke, Grad
Socerb, Sveta jama, Kraški rob, ostanki utrdbe
nad Črnim Kalom, Benkova hiša in cerkev sv.
Valentina s poševnim zvonikom v Črnem Kalu,
Stara Gabrovica, udornica Mišja peč.

Opis: S parkirišča ob avtokampu krenemo navzgor v

vas (voda) in sledimo markacijam, ki nas mimo cerkve
sv. Tomaža usmerijo levo navzgor na kolovoz, ki se
skozi gozd zmerno dviga proti severozahodu. Ko
markirana pot zavije desno strmo navzgor, nadaljujemo
naravnost in skoraj vodoravno do hudourniške grape.
Tukaj zavijemo desno in po 30 metrih zavijemo levo na
manj uporabljano pot, ki se strmo vzpne skozi borov
gozd do čistine pod vasjo Prebeneg. Hojo nadaljujemo
naravnost navzgor po stezi, tik ob meji na zgornji
kolovoz, prečkamo asfaltno cesto in prispemo v vas
Socerb. Dvignemo se (mimo vaške kapelice in kala)
na skalni rob do gradu, kjer se odpre imeniten razgled
na Trst in velik del Istre. Grad z gostiščem je vsekakor
vreden ogleda, mi pa se sprehodimo po asfaltni cesti,
ki pelje od vasi do gradu, še do bližnje Svete jame s
podzemno cerkvijo, edino v Sloveniji, in naprej po cesti
na rob obsežne kraške planote. Lesen kažipot nas
usmeri levo (prečkamo žico in sledimo markacijam)
proti jugovzhodu po skalnem robu skoraj do ceste
Koper–Kozina. Spustimo se pod skalnat rob, nato pa
se povzpnemo na razgleden skalnat vršič Varda, ki ga
prečimo proti jugu ali pa ga obidemo po stezi v gozdu
na desni strani. Ko srečamo kolovoz, ki prihaja iz smeri
Kastelca, zavijemo levo navzgor, prečkamo cesto v

podvozu in v rahlem vzponu prispemo nad kamnolom
Črnotiče. Nadaljujemo pot skozi lep borov gozd, ki nas
pripelje do ceste za Podgorje. Nato se pot spusti na
nižje ležečo planoto in nadaljuje po makadamu na rob
stene nad vasjo Črni Kal. Od tu se lahko odločimo, da
se mimo vodnega zbiralnika vzpnemo levo navzgor po
robu stene do razvalin starega gradu iz 11. stoletja,
ki čepi na skalnem stolpu, odmaknjenem od glavne
stene. Lahko pa pot nadaljujemo naravnost pod
plezalno steno do zgornjega Črnega Kala. Tu si lahko
ogledamo leta 1489 zgrajeno Benkovo hišo, najstarejši
primerek podeželske hiše na Slovenskem, in nagnjen
zvonik ob cerkvi sv. Valentina. Nato se spustimo še
v spodnji Črni Kal in pot nadaljujemo po cesti mimo
spomenika Prekomorskim brigadam levo in nato
desno pod mogočni avtocestni viadukt, proti stari
Gabrovici, ki je bila požgana maja 1944. Sledimo poti
zložno navzdol po kolovozu mimo udornice Mišja peč,
ki skupaj z bližnjo Osapsko steno spada med najbolj
znana evropska plezališča. Še kratek sprehod po dnu
doline, in že smo na izhodišču v Ospu, eni najstarejših
slovenskih vasi. Tukaj nas pot do izhodišča vodi do
odcepa, kjer se lahko povzpnemo še pod Veliko steno,
ki skriva vhod v jamo Grad in izvir Osapske reke.

višina (m)

Gostinska ponudba na Socerbu, v Ospu in
Črnem Kalu.

razdalja (km)
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P4

Pot čudovitih razgledov Istre

Izhodišče: parkirišče pri TIC-u Hrastovlje oz. pri
gostilni Švab (dostop po avtocesti, izhod Črni Kal,
iz Kopra 21 km).

Značilnosti poti: razgiban teren Slovenske Istre,
neokrnjena narava, imenitni razgledi z dolgega
grebena Kuk-Lačna na Kraški rob, notranjost
Istre in Koprski zaliv.

Opis: S parkirišča se usmerimo do križišča s
kapelico, nato desno po cesti v Dol, ki leži v zatrepu
doline za ogromnim nasipom železniške proge. Na
razcepu sredi vasi Dol (smerna tabla za Zanigrad)
zavijemo desno za hišami navzgor, zapustimo
asfalt in se usmerimo proti jugovzhodu proti koncu
doline po kolovozu, ki se zmerno dviga in prečka
progo. Višje se z leve priključi pot iz Zazida, mi pa
nadaljujemo naravnost in se v nekaj daljših zavojih
vzpnemo na travnate planjave Kuka nad Movražem.
Odpre se imeniten razgled na vse strani in čaka
nas najlepši del poti po razglednem grebenu. Ko
pridemo na križišče kolovozov, se usmerimo desno
(naravnost vodi pot v Movraž, levo v Rakitovec) in se
držimo kolovoza, ki poteka skoraj po vrhu grebena
proti severozahodu najprej malo navzdol, nato
pa vodoravno nad Smokvico in rahlo navzgor na
Lačno, kjer se lahko povzpnemo na razgledni stolp,
saj nam imeniten razgled zakriva borov gozd. Od tu
se lahko strmo spustimo v Hrastovlje in celoten krog
skrajšamo na polovico. Osnovna pot se nadaljuje v
isti smeri ravno in se začne spuščati proti Kubedu.

Zanimivosti ob poti: taborska cerkev sv. Trojice
z znamenitimi freskami, kip Šavrinke, Pohlenova
in Snojeva galerija v Hrastovljah, peterokraki
zvonik in cerkev sv. Florjana v Kubedu.

višina (m)

Potek poti: Hrastovlje–Dol–Kuk–Lačna–Kubed–
Hrastovlje
Dolžina poti: 14,6 km, 4–5 ur hoje
Višina poti: izhodišče 116 m, vrh 501 m, vzpona
704 m
Zahtevnost: srednje zahtevna pot po kolovozih
in stezah, primerna za športno ali lahko planinsko
obutev. Priporočljiva je v vseh letnih časih, razen
v hudi vročini in močni burji. Poteka po utrjeni
kraški podlagi, zato je primerna tudi za obdobja s
padavinami.
GPS-sled: P4 – Kubed.gpx

Pripelje nas na glavno cesto Kubed–Gračišče, mi
se pri kapelici usmerimo desno, prečkamo glavno
cesto, nadaljujemo pot po pločniku in kmalu
zavijemo levo, strmo po klancu navzgor med hiše.
Za hišami se desno mimo velikega spodmola
povzpnemo na steno, nad katero stoji srednjeveška
cerkev sv. Florjana iz leta 1860. Zanimiv je zvonik
iz belega kraškega kamna, peterokrake oblike,
ki je služil obrambnim namenom, saj so se tukaj
skrivali ljudje pred Uskoki in Turki, ki so v naše kraje
vdirali v 15. in 16. stoletju. Hojo nadaljujemo desno
navzdol po poti do čistilne naprave in spet desno
do ostrega ovinka glavne ceste. Prečkamo glavno
cesto in pot nadaljujemo po kolovozu v isti smeri
proti dnu doline. Pot se za kratek čas zravna, nato
pa začne rahlo dvigati proti Hrastovljam. Kolovoz
počasi zavija levo in nas pripelje na izhodišče. Po
zanimivem pohodu se lahko okrepčamo v vaški
gostilni ali na turistični kmetiji. Lahko obiščemo
Pohlenovo in Snojevo galerijo ter si ogledamo
znamenite freske Mrtvaški ples v romanski cerkvici
sv. Trojice z začetka 12. stoletja.

Gostinska ponudba v Hrastovljah in Kubedu.

razdalja (km)
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P5

Pomjanska pravljica

Izhodišče: odcep Vanganelske ceste za Kampel
pri Kapelici (iz Kopra 2,5 km).
Potek poti: Kapelica v Kampelu–izvir–Pomjan–
Kampel Brda–Kapelica v Kampelu
Dolžina poti: 8,2 km, 2–2,5 ure hoje
Višina poti: izhodišče 8 m, vrh 378 m, vzpona
480 m
Zahtevnost: srednje zahtevno, lahka planinska
obutev, kolovozi, steze. Pot je priporočljiva v vseh
letnih časih, razen ob deževju, ker je na nekaterih
odsekih zaradi blata spolzka.
GPS-sled: P5 – Pomjan.gpx
Značilnosti poti: razgiban teren v neposrednem
mestnem zaledju, imenitni pogledi na Koprski
zaliv, Vanganelsko dolino, bližnje hribovje in ob
lepem vremenu tudi na verigo Alp in Dolomitov.
Orientacijo nam na večjem delu poti olajšajo
markacije.
Zanimivosti ob poti: izvir pod Poljanami,
skalna plošča nad Manžanom, v Pomjanu poleg
značilnih istrskih hiš še spomenik NOB-ja, vaški
vodnjak, cerkev sv. Jurija iz leta 1222 z značilnim
zvonikom in cerkvica Marijinega rojstva iz 15.
stoletja z ostanki fresk in glagolskimi napisi.

Opis: S parkirišča krenemo mimo kapelice, ki
je na naši levi strani, po dolini 200 m navzgor,
nato pa zavijemo desno čez mostiček, kjer se
cesta dvigne nad globoko hudourniško grapo, po
kateri nadaljujemo pot ravno. Pri tabli in klopci
Lovrečičeve planinske poti zavijemo desno v gozd
in se zmerno dvigamo do roba velikega oljčnika, od
tu dalje sledimo markacijam, ki nas popeljejo levo
navzdol v hudourniško grapo, s skromnim izvirom.
Tukaj prečkamo grapo in se začnemo vzpenjati po
stezi, ki se v številnih ovinkih dviga do vodoravnega
kolovoza, ki prereže pobočje Poljan. Prečkamo ga
in nadaljujemo na trenutke precej strmo navzgor.
Celoten vzpon iz grape je v mokrem zaradi blata
spolzek in zahteva previdnost. Pot nadaljujemo
proti levi skozi gozd po kolovozu, ki se za kratek čas
vzpne, nato pa spet zravna in nas pripelje na pot, ki
se iz Manžana dviga proti Pomjanu. Po njej se ob
lepih pogledih dvignemo v najvišjo vas Šavrinskega
gričevja, pri cerkvi Marijinega rojstva z glagolskimi
zapisi, na Pomjan. Po glavni cesti se odpravimo
med hišami navzgor skozi vas in mimo cerkve ter
gostišča na desni strani, kjer se lahko okrepčamo,
vse do imenitnega razgledišča. Pod nami sta kot

na dlani Šavrinsko hribovje in Vanganelska dolina,
levo Koprski zaliv, v daljavi pa Slavnik in vrhovi
Čičarije. Še dlje pa ob jasnem vremenu lahko
občudujemo vrhove Alp in Dolomitov. Na vrsti je
povratek. Vrnemo se navzdol skozi vas po poti
vzpona, sledeč markacijam zapustimo asfalt pri
cerkvi, zavijemo desno in se spustimo po kolovozu
mimo vodohrama do ostrega desnega ovinka in
takoj za njim stopimo levo na planinsko stezo, ki
se spušča zmerno strmo skozi gozd do razcepa
na veliki kamniti plošči. Planinska pot gre levo, mi
pa nadaljujemo naravnost navzdol do ceste, ki se
konča pri hiši v zaselku, ki mu pravimo Kampel
Brda. Mimo hiše vodi pot, ki jo na levi zapustimo
in uberemo stezo, ki se odcepi levo in se zmerno
spušča po desnem pobočju izrazite grape do ceste.
Zavijemo po njej levo in v loku proti desni v blagem
vzponu dosežemo asfalt. Spustimo se po cesti rahlo
navzdol do križišča, kjer se začne strnjeno naselje
družinskih hiš, gremo naravnost, sledi dvojni ovinek
in strm spust v dolino. Ko se pot zravna, nas še
300 m loči od daleč vidne kapelice, kjer smo začeli
našo krožno pot.

višina (m)

Gostinska ponudba: Istrska klet Pomjan,
tel.: +386 (0)5 656 95 20, www.istrska-klet.com

razdalja (km)
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P6

Po poti narcis

Kavčič

Izhodišče: vas Rakitovec, obnovljeni kal (dostop
po avtocesti, izhod Črni Kal, nato skozi Gračišče
in Movraž, iz Kopra 32 km).
Potek poti: Rakitovec–Lipnik–Kavčič–Rakitovec
Dolžina poti: 9 km, 2,5–3 h
Višina poti: izhodišče 512 m, vrh 878 m, vzpona
440 m
Zahtevnost: srednje zahtevna pot, priporočljiva
je lahka planinska obutev. Pot je priporočljiva v
vseh letnih časih, razen v močni burji. Ker poteka
po utrjeni kraški podlagi, je primerna tudi za
obdobja s padavinami, saj blata praktično ni.
GPS-sled: P6 – Rakitovec.gpx
Značilnosti poti: steze in kolovozi v neokrnjeni
naravi, imenitni razgledi z grebena Lipnik-Kavčič
v vasi pod Kraškim robom, notranjost Istre
in Koprski zaliv. Bogata flora Kraškega roba.
Domačini so jo poimenovali Pot narcis, saj nas te
v mesecu maju v velikem številu pozdravljajo na
prostranih travnikih, koder vodi naša pot.
Zanimivosti ob poti: značilna istrska vas
Rakitovec z značilnimi lesenimi baladurji in
z velikim kalom za napajanje živine, cvetoči
travniki na terasah Kraškega roba in vršni planoti,
spodmoli pod Kavčičem, cerkvica sv. Križa iz
leta 1520.

Opis: Pri obnovljenem kalu pred vasjo se usmerimo
desno mimo hišice krajevne skupnosti in e-točke,
nato med hišami in po stopnicah navzgor na asfalt
ter levo proti zgornjemu delu vasi. V pomoč so nam
rumene markacije. Cesta zavije desno, mi pa pred
rumeno hišo št. 58 zavijemo levo na kolovoz, ki
se tik pod gozdnatim bregom zmerno dviga proti
severozahodu. Postopoma pridobivamo višino,
in ko se pot na obsežnem travniku z nekaj lipami
položi, zavijemo desno na pot, ki se iz Zazida dviga
na obsežno travnato polico pod robom kraške
stene. Po 300 metrih nas kažipot na osamljenem
drevesu usmeri levo na stezo, ki se vzpne čez rob
stene do razpotja, kjer nas kažipot usmeri levo proti
300 metrov oddaljenemu vrhu Lipnika. Gibamo
se po razglednem travnatem grebenu, kjer nam
pogled splava prek gričevja Hrvaške in Slovenske
Istre vse do morja in naprej do karnijskih vrhov
in Dolomitov v daljavi. Po isti stezi se vrnemo do
kažipota, lahko počastimo spomin padlim v NOB-ju
v desni od dveh kamnitih ograd pred nami in hojo
nadaljujemo proti vzhodu do kolovoza s Kojnika, ki
se nam priključi z leve. Prek obsežnih goličav se
počasi dvigamo proti jugovzhodu v smeri Kavčiča,
našega naslednjega cilja. Po 800 metrih, pri kupu

kamenja, zapustimo kolovoz in se usmerimo desno
na stezico, ki se mimo dveh osamelih dreves
nekoliko bolj strmo dviga proti jugu do predvrha
in naprej do vrha Kavčiča, ki ga že od daleč
prepoznamo, saj sta na vrhu postavljena kar dva
križa. Dosegli smo najvišjo točko naše poti, zato
je razgled še obsežnejši kot na Lipniku. Naravnost
pred nami proti vzhodu naš pogled pritegne
Žbevnica, najvišji vrh dolgega grebena, ki se prične
na Kojniku in leži že na hrvaškem ozemlju. V isto
smer vodi tudi naš sestop do kolovoza, ki smo ga
malo prej zapustili. V useku se spusti pod rob strme
stene, kjer nas preseneti obsežen spodmol, ki nam
lahko nudi zavetje v primeru slabega vremena, ali
pa si pod njim privoščimo malico in počitek. Pot
nadaljujemo navzdol po kolovozu, ki počasi prehaja
v gozdno cesto in vijuga tik ob meji s Hrvaško. Na
dveh odcepih v desno gremo naravnost, ko pa
se naša pot razcepi v obliki črke V, zavijemo po
desnem kraku in se počasi spuščamo v smeri vasi
Rakitovec. Vas dosežemo pri zgornjih hišah tik pod
gozdom, takoj smo na razcepu, kjer smo pričeli
naš vzpon, in se med hišami spustimo do kala, kjer
zaključimo ta slikovit potep po Kraškem robu nad
Rakitovcem.

višina (m)

razdalja (km)
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P7

Po poti oslovega hrbta

Izhodišče: parkirišče pred etnološko zbirko hiša
od Bardinca (dostop po lokalni cesti skozi Bertoke
in Sveti Anton, iz Kopra 15 km).
Potek poti: Lopar–Zabavlje–Varda–pod vasjo
Kocjančiči–most na Rokavi–Lopar
Dolžina poti: 7,6 km, 2,5 ure hoje
Višina poti: izhodišče 300 m, najnižja točka 221 m,
najvišja točka 345 m, skupaj vzpona 325 m
Zahtevnost: srednje zahtevna sprehajalna pot
po kolovozih in stezah, primerna za planinsko
obutev. Priporočljiva je v vseh letnih časih, tudi
v mokrem, ker je utrjena ali zatravljena, pozimi
je večinoma zaščitena pred ostro burjo. Ob
močnejših padavinah je prečkanje potokov lahko
oteženo.
GPS-sled: P7 – Lopar.gpx
Značilnosti poti: zanimiva pot po razgibanem
terenu v neokrnjeni naravi, imenitni razgledi na
Koprski in Tržaški zaliv z Alpami in Dolomiti v
ozadju, na vrhove Čičarije in gričevje Slovenske
Istre.
Zanimivosti ob poti: tipična arhitektura istrskih
vasi, hiša od Bardinca in cerkev sv. Jerufa v
Loparju, kali, reka Rokava, obsežni nasadi oljk in
vinske trte.

Opis: S parkirišča pred hišo od Bardinca, kjer
domuje krajevna domoznanska zbirka in je
vsekakor vredna ogleda, krenemo desno navzgor
skozi vas mimo kulturnega doma in cerkve sv. Rufa
(Jerufa), pred katero stojijo trije mogočni hrasti.
Nadaljujemo pot do kala, kjer zavijemo desno na
kolovoz in nato levo ob podpornem zidu najprej ob
vinogradu, kasneje pa bolj strmo skozi gozd. Nato
se spustimo do struge potoka Saje, kjer prečkamo
pot proti desni in se usmerimo navzgor v nekakšno
drčo, ki se ob deževju spremeni v potoček in se
s številnimi vijugami vzpenja navzgor skozi gozd.
V primeru velikega deževja je prehod čez strugo
onemogočen. Pot kasneje preide v širok kolovoz, ki
se zmerno dviga proti jugu do asfaltne ceste na vrhu
slemena. Prečkamo asfaltno cesto in nadaljujemo
pot po asfaltu do prvih hiš zaselka Zabavlje.
Tu gremo levo, spet po asfaltu, in po 100 metrih
zavijemo desno v gozd ob betonskem opornem
zidu. Na razpotju gremo levo najprej in navzdol,
nato pa ostro levo navzgor proti vrhu vodnega jarka.
Držimo se poti na levi, ki se skoraj zravna, nato pa
zavije levo navzgor do asfaltne ceste pod Vardo.
Odpre se razgled proti severu in vzhodu, lepo
vidimo Tinjan in Kraški rob nad dolino Rižane. Tukaj

prečkamo cesto in uberemo kolovoz proti desni, ki
se začne spuščati v dolino Rokave pod zaselkom
Kocjančiči. Proti dnu je pot bolj strma in razrita od
vode, na sotočju več jarkov pa se zravna in preide
v dober makadam. Nato se začne pot spet dvigati
in po dobrih 100 metrih od najnižje točke se levo
navzdol odcepi ozek kolovoz, ki se ga oprimemo.
Pripelje nas do potoka Rokava, ki ga prečkamo,
nato pa pot preide v stezo, ki se vije po levem bregu
malo gor, malo dol, ves čas v gozdu. Ko ponovno
prečkamo strugo potoka, se dolina zravna in razširi
in po vodoravnem kolovozu pridemo do asfaltne
ceste. Pri asfaltni cesti, zavijemo levo, po njej
hodimo do mostu čez Rokavo in naprej navzgor
še približno 120 metrov do betonske ceste, ki se
odcepi v levo pot strmo navzgor. Pot se konča pri
lični poljski hiši, ki jo obidemo po levi in takoj nad njo
zavijemo desno na kolovoz, ki se usmeri zmerno
strmo naravnost navzgor proti Loparju, ki ga vidimo
nad nami. Višje na poti se priključimo na kolovoz,
ki prihaja z desne strani, in nadaljujemo naravnost
proti jugu navzgor, do prvih hiš in asfalta sredi vasi.
Zavijemo desno in se spustimo mimo vaškega
doma in turistične kmetije Dobrinja na desni strani
do izhodišča naše poti pri hiši od Bardinca.

višina (m)

Gostinska ponudba: Turistična kmetija Dobrinja
v Loparju, odprta po dogovoru,
tel. +386 (0)5 655 07 24.

razdalja (km)
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P8

Pot za srce

Izhodišče: parkirišče pred trgovino in gostilno v
Vanganelu (iz Kopra 6 km).
Potek poti: Vanganel–Vanganelsko jezero–slap
Morigla–Marezige–Bržani–Vanganel
Dolžina poti: 10 km, 2,5–3 ure hoje
Višina poti: izhodišče 25 m, vrh 284 m, vzpona
270 m
Zahtevnost: srednje zahtevna pot s športno ali
lahko planinsko obutvijo po kolovozih in stezah.
Pot je priporočljiva v vseh letnih časih, saj je
utrjena, zaščitena pred sunki burje in v večjem
delu poteka v senci gozda.
GPS-sled: P8 – Vanganel.gpx
Značilnosti poti: razgiban teren, imenitni pogledi
na Koprski zaliv, Vanganelsko dolino, bližnje
hribovje in ob lepem vremenu tudi na verigo Alp
in Dolomitov.
Zanimivosti ob poti: Vanganelsko jezero, slap
na potoku Morigla pod Marezigami, spomenik
NOB-ja, cerkev sv. Križa z značilnim zvonikom v
Marezigah.
Gostinska ponudba v Vanganelu in Marezigah.

Opis: Pot je označena z rumenimi oznakami, lahko pa

sledimo tudi rdeče-modrim znakom poti (oblika srca)
»Za srce«, ki poteka delno po isti trasi. S parkirišča
pred trgovino v Vanganelu se usmerimo proti glavni
cesti (Koper–Marezige), jo prečkamo in se med hišami
dvignemo na zgornjo asfaltno cesto, zavijemo po njej
levo in se spustimo mimo hiš spet do glavne ceste, ki
jo ponovno prečkamo. Na drugi strani se začne slaba
makadamska cesta, ki nas po 30 metrih pripelje do
mosta. Nato jo zapustimo in zavijemo desno na stezo
po dnu doline, ki nas pripelje do velike kamnite pregrade
Vanganelskega jezera. Po stopnicah na levi strani
jezera se povzpnemo na jez in ga z nekaj previdnosti
prečkamo ter nadaljujemo pot proti desni do ceste.
Nato gremo po stezi navzgor do naslednjega odcepa,
kjer zavijemo levo navzdol do zgornjega roba jezera.
Po razdrapanem kolovozu se začnemo vzpenjati proti
desni, na drugem razpotju pa zavijemo levo na kolovoz,
ki se spušča navzdol do potoka z majhnim slapom. Pot
se zravna in vijuga v gozdu do naslednjega potoka, ki ga
prečkamo in nadaljujemo okrog jezera. Nato se pot bolj
odločno vzpne in se iz gozda dvigne do razcepa sredi
obsežnih oljčnikov na prostrani terasi. Tukaj se lahko
odločimo, ali pot skrajšamo ali pa nadaljujemo osnovno
pot. Če želimo pot skrajšati, zavijemo levo in po 300
metrih spet dosežemo pot P8, ki se spušča v dolino.
Osnovna trasa pa nas vodi naravnost do vodnega korita,
od tu pa lahko krenemo proti desni, kjer si ogledamo

slap v strugi potoka Morigla, ali proti desni navzgor do
roba gozda. Sedaj se pot za krajši čas strmo vzpne in
nas povede na udoben kolovoz, ki proti levi pripelje do
zaselka Škrgati. Nato zavijemo desno do glavne ceste
(Koper–Babiči) in levo po njej dobrih 500 metrih mimo
dveh osmic do zadružnega doma z gostilno in trgovino
v Marezigah. Lahko si oddahnemo, saj smo dosegli
najvišjo točko poti. Kraj je znan po uporu domačinov
proti fašistom in v spomin na ta dogodek Mestna občina
Koper 15. maja praznuje občinski praznik. Obvezen je
tudi postanek pred spomenikom marežiškemu uporu in
žrtvam NOB-ja, od koder se odpira obširen razgled po
Šavrinskem gričevju in proti Kopru s širšo okolico. Na
drugi strani zaliva se v daljavi ponosno dvigajo vrhovi
Karnijskih Alp in Dolomitov. Pred nami je še zadnja
tretjina poti, spust v Vanganelsko dolino. Od razgledne
točke se odpravimo proti cerkvi sv. Križa, nadaljujemo
pot do odcepa za Montinjan, mimo zaselkov Sabadini
in Bržani, kjer se nam na desni strani ceste odpre
kamnit kolovoz, ki je nekoč pomenil glavno povezavo
Marezig z Vanganelom in Koprom. Po njem pridemo v
nekaj ovinkih do obsežnega vinograda, kjer zavijemo
desno po kolovozu, ki vodi do kamnitega mostu. Tam
zavijemo desno po makadamski cesti in nadaljujemo pot
do glavne ceste (Vanganel–Marezige), zavijemo desno
proti Kopru in kmalu zagledamo izhodiščno točko. Lahko
pa tudi ponovno prečkamo glavno cesto in se odpravimo
po isti poti nazaj do izodišča, kjer smo pot začeli.

višina (m)

razdalja (km)
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P9

Med oljčniki in rujem

Izhodišče: parkirišče pred trgovino in cerkvijo
Marijinega vnebovzetja v Dekanih (iz Kopra 8 km).
Potek poti: Dekani–Goli hrib–Kolombar–Tinjan–
Podgorci–slap–Dekani
Dolžina poti: 7,8 km, 2,5 ure hoje
Višina poti: izhodišče 63 m, vrh 370 m, vzpona
402 m
Zahtevnost: nezahtevna pot po kolovozih in
stezah, primerna za športno ali lahko planinsko
obutev. Priporočljiva je v vseh letnih časih, saj je
utrjena, večinoma zaščitena pred sunki burje in v
večjem delu poteka v senci gozda.
GPS-sled: P9 – Tinjan.gpx
Značilnosti poti: razgiban teren v neposrednem
mestnem zaledju, imenitni pogledi na Koprski
zaliv, bližnje Šavrinsko gričevje, Kraški rob,
Osapsko dolino z znamenitimi stenami in ob
lepem vremenu tudi na verigo Alp in Dolomitov.
Zanimivosti ob poti: gručasta vasica Tinjan s
cerkvijo sv. Mihaela, veliko razglednih točk, slap
nad Dekani, cerkev Marijinega vnebovzetja iz leta
1229 v Dekanih, obsežni oljčniki in vinogradi.
Gostinska ponudba v Dekanih.

Opis: Pot se začne sredi vasi, na parkirišču, nasproti
cerkve. Od parkirišča gremo proti zadružnemu
domu, nato levo navzgor po desnem ovinku, mimo
zadružnega doma. Po slabih 100 metrih zavijemo
levo (plava tablica Galerija) rahlo navzgor mimo
zadnjih hiš med obsežne oljčnike in vinograde.
Na razpotju na robu gozda zavijemo desno proti
jugovzhodu do razgledišča in počivališča nad
zaselkom Miši. Nato pot zavije levo in se začne
vzpenjati po redkem borovem gozdu na zahodni
strani izrazitega grebena Golega vrha. V zadnjem
delu se nam odpre lep pogled proti Dekanom pod
nami in Kopru v daljavi. Pridemo do naslednjega
počivališča, kjer se nam odpre pogled proti vzhodu,
dolini Rižane in Kraškemu robu s Slavnikom in
Kojnikom v daljavi. Pot se nato rahlo spusti do
stičišča z gozdno cesto, ki se je oprimemo in hojo
nadaljujemo desno navzgor do razcepa poti pod
zaselkom Kolombar, kjer je ob prostoru za veselice
nameščena tudi informativna tabla Dekanske krožne
poti. Visoko nad nami vidimo naš naslednji cilj, vrh
Tinjana s cerkvijo sv. Mihaela in visokim antenskim
stolpom. Pot nadaljujemo po asfaltu, pri prvi hiši
zavijemo levo do konca zaselka, kjer nas pri kamniti
skali na začetku vasi in električnem drogu oznaka
»Tinjan« usmeri ostro desno po kamnitih stopnicah

na strmo, kamnito stezo, ki se dviga v gozd. Pot
se položi in nas v enakomernem vzponu ves čas
proti severovzhodu pripelje na asfalt pred cestno
tablo Tinjan, kjer zavijemo desno in okoli kapelice
ter mimo kala pridemo do cerkve sv. Mihaela
z mogočno lipo sredi vasi (voda). Dosegli smo
najvišjo točko poti in nagrajeni smo z mogočnim
razgledom na vse strani. Čaka nas še sestop, ki
ga začnemo med lepo obnovljeno kamnito hišo in
vodnim zbiralnikom do imenitnega razgledišča na
severni strani vrha Tinjana. Pod nami kot na dlani
leži Osapska dolina z znamenitima stenama, ki
privabljata plezalce od vsepovsod. Nato naravnost
in strmo navzdol mimo vodnega zbiralnika in kala,
kjer zavijemo na desni kolovoz, ki kasneje preide v
betonsko cesto pri zaselku Podgorci. Še nekoliko
nižje se na desno odcepi sprva široka steza, ki
nas skoraj vodoravno po južnem pobočju Tinjana
pripelje nazaj v Kolombar. Spuščamo se po poti
vzpona, dokler nas oznaka »Slap« ne usmeri
desno na stezo, ki se spusti v grapo hudournika. Na
razpotju uberemo levo stezo do lesenega mostička,
ki prečka potok tik nad slapom. Naša pot pokuka
iz gozda na robu obsežnega oljčnika in nas vodi
navzdol do lepo vidnih dekanskih hiš in parkirišča,
kjer končamo našo krožno pot.

višina (m)

razdalja (km)
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K1

S kolesom po Deželi refoška

Izhodišče: parkirišče na železniški postaji v
Kopru.
Potek poti: Koper–Prade–Bonini–Sv.
Anton–Kavaliči*–Lopar–Popetre–Trsek–Boršt–
Marezige–Montinjan–Vanganel–Koper
*krajša pot – v Marezige.
Dolžina poti: skupaj 39 km, severni krog 21 km,
južni krog 22 km
Višina poti: izhodišče 3 m, vrh 402 m, vzpona
1012 m
Zahtevnost: zahtevna, asfalt
GPS-sled: K1 – Marezige.gpx
Značilnosti poti: razgiban teren Slovenske Istre,
imenitni razgledi na Koprski zaliv z zaledjem, na
gričevje Slovenske Istre in ob jasnem vremenu
tudi na venec gora od Julijcev prek Karnijskih
Alp do Dolomitov. Možnost izvedbe izleta v dveh
delih z uporabo povezave Kavaliči–Marezige.
Zanimivosti ob poti: značilna arhitektura istrskih
vasi, hiša od Bardinca v Loparju, puči, nasadi oljk
in vinske trte.
Gostinska ponudba v Pradah, Sv. Antonu,
Truškah, Marezigah, Vanganelu, Montinjanu.

Opis: S parkirišča krenemo po kolesarski stezi

pod avtocesto, preko lokalnih cest s semaforjem in
naravnost naprej med pokopališčem in kletjo Vinakoper
po klancu navzgor. Zavijemo levo na vrh Škocjanskega
griča in se rahlo spustimo naravnost do glavne ceste.
Zavijemo desno in na naslednjem razcepu naravnost
po asfaltu približno 300 m naprej, spet se vključimo na
glavno cesto in jo po 300 m takoj za šolo in gostilno
zapustimo proti desni. Rahlo se vzpnemo čez griček
in na naslednjem razcepu zavijemo levo (smerna tabla
Bonini) rahlo navzdol, nato pa bolj strmo navzgor v
Bonine. Spet ostro levo na razgleden greben in naprej
naravnost med raztresenimi hišami vse do glavne
ceste pod Sv. Antonom. Zavijemo desno navzgor
v vas s trgovino in gostilno in 300 m za cerkvijo sv.
Antona zavijemo desno do naslednjega križišča v
Kavaličih*. Če želimo pot skrajšati na polovico, oziroma
izpustiti zahtevnejši del po hribovitem terenu, lahko pot
nadaljujemo naravnost do Marezig. Osnovna trasa pa
zavije levo v smeri Loparja. Kratkemu spustu sledi daljši
zmeren vzpon, ki nas pripelje v vas do etnološke zbirke
»Hiša od Bardinca«, ki je zagotovo vredna ogleda. Nato
pa naprej še zmerno navzgor do križišča z mogočnim
hrastom, kjer se odpre obsežen razgled na vse strani.
Zavijemo levo v Popetre (tabla Gračišče) in naprej v

spustu do Trseka, ki čepi na strmem bregu nad zgornjim
tokom reke Dragonje. Nato nas čaka bolj strm spust do
potoka Dernarnika in vzpon v Truške ter mimo nekdanje
šole na Kortini še 200 m naprej do križišča (kapelica,
gostilna). Naravnost se pot spusti proti Marezigam, mi
pa zavijemo levo med obsežnimi vinogradi, obdanimi s
kamnitimi zidovi, navzdol na nekakšno sedlo, nato pa
zmerno navzgor na dolgo, skoraj vodoravno sleme do
ostrega desnega ovinka s pomnikom na ameriškega
padalca Charlesa R. Doghertyja in naprej mimo zanimive
naravne skulpture »ovce« v Boršt. Tukaj zavijemo desno
navzdol do odcepa za Glem ter spet desno, na trenutke
precej strmem spustu dosežemo dno doline na mostu
čez Rokavo. Čaka nas še kratek, zmerno strm vzpon
na križišče (sedlo) v Babiče in naprej desno v Marezige,
osrčje Dežele refoška. Tu si ob lepem razgledu proti
morju lahko oddahnemo, saj je pravih vzponov konec
in nas čaka le še povratek v Koper. Zapeljemo se naprej
do cerkve sv. Križa, tu pa levo mimo šole navzdol v
Montinjan in naprej v Vanganel, kjer je strmega spusta
konec. Zavijemo desno mimo gostilne in naprej do
šole s spomenikom padlim borcem, kjer gremo levo
in nadaljujemo po dolini vse do Škocjana. Mimo kleti
Vinakoper se spustimo do podvoza pod avtocesto, in
že smo na železniški postaji, izhodišču našega potepa.

višina (m)

razdalja (km)

25

K2 Po poti okrog Tinjana

Izhodišče: parkirišče na železniški postaji v
Kopru.
Potek poti: Koper–Ankaran–Barižoni–Hrvatini–
nekdanji mejni prehod Škofije*–del poti na
italijanski strani–Osp–Črni Kal–Rižana–Koper
*krajša pot – do Bertokov.
Dolžina poti: 42 km
Višina poti: izhodišče 3 m, vrh 209 m, vzpona
691 m
Zahtevnost: srednje zahtevno, asfalt, dober
makadam, kolovozi, priporočljivo gorsko kolo.
GPS-sled: K2 – Tinjan.gpx
Značilnosti poti: razgiban teren Slovenske
Istre, imenitni razgledi na Tržaški in Koprski zaliv
z zaledjem, del poti v Osapski dolini poteka po
italijanskem ozemlju, možnost izvedbe izleta v
več delih z uporabo povezav K1A Škofije–Bertoki.
Zanimivosti ob poti: Naravni rezervat
Škocjanski zatok, školjčišče Ankaran, Resslov
gaj, značilna arhitektura vasi Osp, Osapska
stena z jamo Grad, udornica Mišja peč, stara
Gabrovica, viadukt Črni Kal, reka Rižana.
Gostinska ponudba v Ankaranu, Ospu, Črnem
Kalu, Rižani in na Škofijah.

Opis:

S parkirišča se usmerimo na kolesarsko pot Zdravja
in prijateljstva, Parenzano, ki poteka vzporedno z avtocesto
ob Škocjanskem zatoku proti Bertokom. Na koncu poti
zavijemo levo in mimo vhoda v naravni rezervat Škocjanski
zatok nadaljujemo vožnjo do krožnega križišča. Nato zavijemo
desno na viadukt, ki prečka železniške tire. Vožnjo nadaljujemo
naravnost prek drugega krožišča do glavne ceste proti Ankaranu.
Tukaj krenemo levo in vožnjo nadaljujemo skozi Ankaran
do Debelega rtiča. Cesta se v loku spusti proti morju in sredi
ravnega dela se desno odcepi asfaltna pot, ki se strmo vzpne
med vinograde na Barižonih. Na odcepu sredi strmine zavijemo
levo na planoto (cesta je zaprta za ves promet) in nadaljujemo
po asfaltu levo, nato skoraj vodoravno, po makadamu ob robu
gozda do hiš na Barižonih. Vmes nas informativna tabla povabi
na ogled Resslovega gaja, nato zavijemo levo in v rahlem
vzponu dosežemo cesto na grebenu Miljskih hribov pri cerkvi
sv. Brigite (oz. Bride). Zavijemo desno proti Hrvatinom in
mimo cerkve in pokopališča dosežemo naslednje križišče, kjer
nadaljujemo ravno v rahlem vzponu mimo Božičev in Fajtov do
križišča za Jelarje (Elerji/Elarji). Nato zavijemo desno navzdol v
vas in se precej strmo spustimo do servisne ceste ob hitri cesti
Trst–Koper. Na tem mestu se lahko odločimo za skrajšanje
poti, in sicer v smeri za Bertoke do Kopra. Pot se nadalje spusti
proti avtocesti (oznaka D-8), priključimo se na kolesarsko pot
D-8, vendar jo le prečkamo in se spustimo proti mostu čez
hitro cesto desno, prečkamo most in spet zavijemo desno
proti Trstu. Za igralnico in bencinskim servisom na nekdanjem
mejnem prehodu na italijanski strani zapustimo hitro cesto
in zavijemo desno na vzporedno staro cesto do krožišča. Na
drugem izhodu (industrijska cona) zavijemo desno v Osapsko

dolino in mimo gospodarskih objektov do konca asfalta, kjer
naletimo na informativno tablo poti »Traversata Muggesana«.
Kotanjast kolovoz nas popelje v gozd in mimo zanimivih jezerc
skoraj vodoravno ob hribu mimo dveh odcepov, kjer se držimo
desno, do razcepa z zapornico. Tu zavijemo levo na mostiček
in peljemo 100 m do ceste, kjer zavijemo desno na nekdanji
mejni prehod Osp in se vrnemo v Slovenijo. Po cesti dosežemo
Osp z znamenito steno in rečnim izvirom. Nadaljujemo po dolini
navzgor in 200 m za vaškim jedrom na odcepu zavijemo levo
proti udornici Mišja peč. Nato pa se kolovoz prične vzpenjati
proti Stari Gabrovici (v Stari Gabrovici na križišču pri kapelici
zavijemo levo navzgor) in peljemo se naprej pod mogočen, več
kot 100 m visok viadukt avtoceste do cerkvice sv. Miklavža in
levo navzgor do glavne ceste. Nato se spustimo proti spodnjemu
delu Črnega Kala. Prečkamo glavno cesto in se spustimo skozi
Krnico v Rižano, nato zavijemo desno skozi vas in peljemo
po glavni cesti skozi Cepke do 500 m oddaljenega križišča.
Zavijemo levo na mostiček čez železniško progo in desno mimo
hiš med progo in reko, kjer po kolovozu dosežemo slikoviti
predel z jezovi na reki Rižani. Sledi krajši kamnit prehod tik ob
reki, nato levo čez mostiček na dvorišče vinske kleti Bordon.
Peljemo naprej čez mostiček desno na cesto do betonarne, kjer
zavijemo levo in takoj desno po ozki asfaltni cesti mimo Mikotov
in po makadamu do mostiča na trasi Parenzane (D-8). Zavijemo
levo do večjega mostu čez Rižano in naprej po kolesarski poti
do glavne ceste pred Bertoke, nadaljujemo levo po njej do
avtocestnega priključka, kjer zavijemo desno proti Srminu. Na
koncu mostu zapeljemo čez avtocesto levo po že znani poti do
železniške postaje v Kopru, kjer smo ta zanimivi krog začeli.

višina (m)

razdalja (km)
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K3

Po poti istrskih vasic Kraškega roba

Izhodišče: parkirišče pri TIC-u v Hrastovljah oz.
Gostilno Švab (dostop po avtocesti, izhod Črni
Kal, iz Kopra 21 km).
Potek poti: Hrastovlje–Dol–Zanigrad–Zazid–
Rakitovec–Kuk–Lačna–Kubed–Hrastovlje
Dolžina poti: 30 km
Višina poti: izhodišče 180 m, vrh 381 m, vzpona
761 m
Zahtevnost: zahtevna, asfalt, makadam,
kolovozi, obvezno gorsko kolo (!); ponekod je
podlaga zelo robata. Pot je priporočljiva v vseh
letnih časih, razen v hudi vročini in močni burji,
ker poteka po utrjeni kraški podlagi, je primerna
tudi za obdobja s padavinami. Na nekaterih
odsekih tehnično zahtevna!
GPS-sled: K3 – Rakitovec.gpx
Značilnosti poti: kraška planota, pobočja Kuka
in Lačne z bogato floro, imenitni razgledi na
Tržaški in Koprski zaliv z zaledjem
Zanimivosti ob poti: značilne istrsko-kraške
vasice, taborska cerkev sv. Trojice z znamenitimi
freskami, kip Šavrinke, Pohlenova in Snojeva
galerija v Hrastovljah, peterokraki zvonik in
cerkev sv. Florjana v Kubedu, cerkev sv. Križa v
Rakitovcu, cerkev sv. Martina v Zazidu.

Opis:

S parkirišča ob TIC-u v Hrastovljah se odpeljemo do
kapelice sredi križišča, kjer zavijemo desno in se v blagem
vzponu pripeljemo do vasi Dol. Na zidu pod cerkvijo nas
smerokaz »Zanigrad« usmeri levo mimo gasilskega doma na
makadamsko cesto, ki se najprej malo spusti, nato pa se začne
stopničasto vzpenjati proti Zanigradu. Zadnji klanec je zelo strm
in zaradi gramoza težko prevozen. Lahko si ogledamo starodavno
cerkev sv. Štefana s freskami, nato pa nadaljujemo vožnjo skozi
opuščeno vas do podhoda pod železnico, kjer se dobra cesta
spremeni v razrit kolovoz, ki se prične precej strmo vzpenjati po
levi strani nekakšne doline. Tehnično je vzpon (slabih 600 m)
zaradi slabe podlage zelo zahteven, manj pripravljeni ga lahko
mirno premagajo peš, nato pa se pot zravna in nas pripelje v
zanimivo vasico Zazid pod stenami kraškega roba (voda). Preden
pridemo v Zazid, na križišču uberemo desno na makadamsko pot
mimo čistilne naprave. Pot nadaljujemo po asfaltu najprej rahlo
navzgor do obnovljenega kala, nato pa precej strmo navzgor
na širok hrbet, kjer se cesta spet položi. Tam prečkamo progo
Divača–Pulj in pridemo do križišča s turistično informativno tablo
in počivališčem na razpotju pred vasjo Rakitovec. Zavijemo levo
navzdol v vas, do obnovljenega kala in okrog njega mimo cerkve
sv. Križa z zanimivim zvonikom naprej skozi vas proti JV do konca
asfalta. Nadaljujemo naravnost po makadamu, dokler se na desno
ne odcepi gozdna cesta (označuje tabla »gozdna cesta, uporaba
na lastno odgovornost«), ki nas pripelje na sleme z zanimivim
znamenjem iz leta 1867. Pot, ki poteka vzporedno z mejo, se
prične spuščati, po nekaj ovinkih se skoraj izravna in nas pripelje
do asfalta 300 m pred maloobmejnim prehodom. Zavijemo desno
in kmalu se nam z leve priključi cesta iz Movraža, ki prečka progo,
mi pa gremo naravnost vzporedno z njo do železniške postaje,
kjer si lahko obnovimo zaloge vode. Približno 150 m naprej na
križišču z informativno tablo zapustimo asfalt in zavijemo levo

na gozdno cesto, ki po 200 m prečka progo in nas po širokem
travnatem slemenu z obširnimi razgledi skoraj vodoravno pripelje
na Kuk nad Movražem. Pot poteka med širnimi pašniki. Dvakrat je
treba prečkati ograde, zato svetujemo previdnost, da ne naletimo
na žico električnega pastirja. Vmes se nam z leve priključijo
planinske markacije Poti gradov, ki nas bodo spremljale vse do
Kubeda. Pot se nato nekaj časa spušča, pa spet nekako zravna,
podlaga postane bolj robata, ves čas pa vozimo na vrhu grebena,
ki rahlo valovi in se nato nekoliko bolj strmo vzpne na vrh Lačne.
Pridemo do odcepa, kjer se pot prek skalnatega roba spusti ostro
na levo proti Smokvici. Po njej lahko dosežemo asfalt, ki nas na
desno pripelje do Kubeda, kjer sledi v nadaljevanju nekoliko bolj
adrenalinska vožnja. Tisti, ki jim adrenalinska vožnja ne ustreza,
pa lahko tukaj sekajo pot na Smokvico in nato po asfaltu mimo
Gračišča do Kubeda, kjer se lahko ponovno priključijo na osnovno
pot. Osnovna pot nadaljuje naravnost. Višje, markirana steza
krene desno, mi pa levo še 220 m, nato pa po slabo vidni potki,
ki se pravokotno odcepi na desno (kažipot »stolp«), dosežemo
vrh Lačne z razglednim stolpom. Vrnemo se na glavno pot, ki
se prične stopničasto spuščati, na trenutke je precej robata.
Nižje na razcepu (čez cca. 1,7 km) zavijemo desno, kjer se pot
spremeni v stezo, ki se prek skalnega roba spusti do potoka in
na cesto v Kubedu. Priporočljivo je, da ta tehnično zahteven
spust manj izkušeni opravijo peš ob kolesu. Prečkamo cesto in
sledimo markacijam levo, strmo navzgor do cerkve sv. Florjana
in znamenitega peterokotnega zvonika. Nato pa po slemenu proti
SZ do konca vasi, pri ogledalu desno in po 150 m spet previdno
(!) desno navzdol na razdrapano pot, ki nas mimo čistilne naprave
pripelje na glavno cesto (Kubed–Hrastovlje). Gremo naravnost
naprej precej strmo navzdol v dno doline, nato pa spet navzgor
proti Hrastovljam. Ko srečamo prve vinograde, se pot položi in se
blago spusti do izhodiščne točke.

višina (m)

Gostinska ponudba v Hrastovljah, Kubedu in
Zazidu.

razdalja (km)
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K4 Od Kraškega roba do praga Čičarije

Kavčič

Izhodišče: parkirišče pri igrišču v Zazidu (dostop
po avtocesti, izhod Črni Kal, iz Kopra 18 km).
Potek poti: Zazid–Podpeč–Praproče–
Jampršnik–Kameniščik–Zalipnik-–Kavčič–
železniška postaja Zazid–Zazid
Dolžina poti: 23 km
Višina poti: izhodišče 387 m, vrh 828 m, vzpona
709 m
Zahtevnost: zahtevno, asfalt, makadam,
kolovozi, gorsko kolo; tehnično zahteven spust
proti Železniški postaji Zazid zahteva veliko
mero previdnosti, predvsem zaradi kamenja in
odpadlega listja. Podlaga je lahko spolzka.
GPS-sled: K4 – Zazid.gpx
Značilnosti poti: kraška planota in pobočja
Goliča in Kavčiča z bogato floro, imenitni razgledi
na Tržaški in Koprski zaliv z zaledjem (čudovit
razgled z urejene razgledne točke na spustu
proti Železniški postaji Zazid (označena z rdečo
zvezdo).
Zanimivosti ob poti: značilne, stisnjene vasi
Kraškega roba, cerkvica sv. Martina v Zazidu,
Prkičeva hiša in obrambni stolp v Podpeči.

Opis: S parkirišča se odpeljemo po glavni cesti skozi

vas mimo starodavne cerkvice sv. Martina (e-točka) proti
Podpeči, kjer lahko obiščemo obnovljeno Prkičevo hišo,
ostanek starodavnega stavbarstva pod Kraškim robom.
Zanimiva je tudi previsna stena z jamo in obrambnim
stolpom iz 11. stoletja, ki se dviga za hišami. Malo
pred železniškim podvozom zavijemo desno mimo hiš
na makadam proti Črnotičam (kažipot). Po krajšem,
strmem vzponu se pot zravna, na razcepu gremo
naravnost, na naslednjem odcepu levo, sledi krajši strm
vzpon na vrh kraške planote. Nato sledi spust skozi gozd
proti Prapročam, na ostrem levem ovinku pred vasjo
zavijemo desno in v blagem vzponu skozi borov gozd
pridemo do železniškega podvoza. Zavijemo desno
na makadamsko pot iz Podgorja in nadaljujemo mimo
odcepa za Podpeč in naslednjega odcepa za Brežec
naravnost naprej skoraj vodoravno, nato pa nadaljujemo
v zmernem vzponu po pobočju Jampršnika. Z leve
strani se nam priključi cesta iz Podgorja (makadamska
pot), strmina se nekoliko poveča, levo se odcepi pot
na Kojnik, mi pa gremo naravnost in se vzpnemo na
obširne goličave južnih pobočij Goliča. Ko zapustimo

gozd, se odpre širen razgled proti JZ. Naša pot
postane bolj robata in se še vedno dviga proti JV pod
vrh Kavčiča, kjer doseže najvišjo točko 828 m. Lahko
si oddahnemo, najnapornejši del poti je za nami, čaka
nas v glavnem spust, za izkušene užitek, preostali pa
previdno. Skozi usek se spustimo čez skalno stopnjo do
spodmolov in naprej v dolgem loku proti levi, po od vode
razritem kolovozu, na spodnjo skalno stopnjo. Na prvem
razpotju (kolovozov) zapustimo našo pot, ki se spušča v
Rakitovec in zavijemo ostro desno nazaj na manj utrjen
kolovoz, ki teče po travnikih vodoravne razgledne terase
nad Rakitovcem. Nad skalno stopnjo na desni strani se
dviga vrh Goliča, naša pot pa se prične počasi spuščati
in postaja bolj sprana in robata, zato zahteva kar nekaj
previdnosti. Izkušenim kolesarjem s polno vzmetenimi
kolesi se obeta enkraten užitek na strmem, nekoliko
vratolomnem spustu do železniške postaje Zazid. Ves
čas nas bo spremljal pogled na Tržaški zaliv z Julijci in
Dolomiti v ozadju. Prečkamo progo in se po makadamski
cesti mimo vodnega vira »Pod strugo« spustimo v Zazid
na izhodišče naše poti.

višina (m)

Gostinska ponudba v Zazidu (Hostel Xaxid,
tel.: +386 (0)5 639 20 06, www.hostelxaxid.si).

razdalja (km)

31

K5

Pot na Tinjan – od morja do kamna

Izhodišče: parkirišče na železniški postaji v
Kopru.
Potek poti: Koper–Bertoki–Škofije–Plavje–
Urbanci–Tinjan–Miši (Dekani) –Bertoki–Koper
Dolžina poti: 27 km
Višina poti: izhodišče 3 m, vrh 364 m, vzpona
483 m
Zahtevnost: zahteven vzpon in spust, asfalt,
makadam, kolovozi, gorsko ali treking kolo.
GPS-sled: K5 – Tinjan.gpx
Značilnosti poti: pot je primerna za zahtevnejše
kolesarje, ki uživajo tudi v spustih po slabši
podlagi. Popelje nas na sam vrh Tinjana (374
m), ki ga krožna pot K2 (Po poti okrog Tinjana)
obkroži samo ob vznožju. Na vrhu se odpirajo
imenitni razgledi na Tržaški in Koprski zaliv
z zaledjem, Osapsko dolino in Kraški rob, ob
ugodnem vremenu pa v daljavi vidimo vrhove
Julijskih in Karnijskih Alp ter Dolomitov.
Zanimivosti ob poti: cerkev sv. Lucije in sv.
Roka na Plavjah, gručasta vasica Tinjan s
starodavno cerkvijo sv. Mihaela, veliko razglednih
točk, reka Rižana, Naravni rezervat Škocjanski
zatok.

Opis: S parkirišča se usmerimo na kolesarsko pot Zdravja

in prijateljstva – Parenzano (D-8), ki poteka vzporedno z
avtocesto ob Škocjanskem zatoku. Na koncu poti zavijemo
desno čez avtocesto, kjer zavijemo na prvo cesto levo proti
Bertokom ter naprej po glavni cesti do odcepa, kjer zavijemo
desno na Pot zdravja in prijateljstva (D-8). Sledimo ji čez
rodovitno dolino do reke Rižane in naprej pod železniško
progo in mimo nekdanje postaje Dekani do glavne ceste
(Dekani–Koper). Prečkamo jo proti levi in takoj zavijemo
desno navzgor na parkirišče pod tovarno Lama, kjer nato
prečkamo nadvoz nad avtocesto in se po slikovitem delu
poti v borovem gozdu pripeljemo do prvih hiš in šole na
Škofijah. Sledimo oznakam D-8, ki nas usmerjajo najprej
levo in takoj desno do trga pred cerkvijo sv. Mateja, kjer so
trgovina, pošta in okrepčevalnica. Nadaljujemo po glavni
cesti proti Trstu in jo po 200 m zapustimo na desni (smerna
tabla Plavje), nekoliko bolj strmo navzdol na most v dnu
doline, kjer se prične dolg vzpon proti vrhu Tinjana. V vasi
Plavje gremo naravnost mimo cerkve sv. Lucije in sv. Roka
navzgor, mimo dveh razcepov, kjer se držimo leve glavne
poti in se mimo dveh vodohramov povzpnemo na planoto,
kjer se cesta položi do vasice Urbanci. Tu je konec asfalta,
pot pa se rahlo spušča proti vršnemu delu Tinjanskega
hriba, ki ga razločno vidimo pred seboj. Ker smo si na dveh
kilometrih skoraj vodoravne poti dobro oddahnili, se lahko
zapodimo še v zadnji klanec, ki nas v loku proti desni pripelje
na vrh do košate lipe pred cerkvijo sv. Mihaela. Na edinem
križišču kolovozov na naši poti gremo naravnost, desni
odcep je prestrm, levega pa bomo uporabili pri spustu. Na

vrhu se nam, kot nekajkrat na poti, odpre imeniten razgled
na vse strani. Lahko se zapeljemo okrog vrha, nato pa
med hiše nazaj na osnovno pot, kjer sledi spust do prvega
križišča, na katerem zavijemo desno (smer Osp, Rižana), in
bolj strmo do naslednjega razcepa, kjer zavijemo levo (rdeča
smerna tablica Rižana) na ožji in slabši kolovoz, ki se strmo
spušča navzdol skozi borov gozd. Na nekaterih mestih je
pot razrita in zahteva previdnost, za izkušene kolesarje pa
je prava poslastica. Z desne strani se nam priključi boljša
in manj strma makadamska cesta, ki nas pripelje na asfalt
pred nadvozom avtoceste. Že pred nadvozom, takoj ko se
prične asfalt, zavijemo desno na razgibano servisno cesto,
ki se v glavnem spušča ob avtocesti v Rižansko dolino. Na
dveh razcepih zavijemo levo in spust končamo na glavni
cesti, kjer z leve pripelje osnovna trasa K2 (Po poti okrog
Tinjana). Prečkamo glavno cesto in se zapeljemo naravnost
na mostiček čez železniško progo in nato desno mimo hiš.
Med progo in reko po kolovozu dosežemo slikovit predel z
jezovi na reki Rižani. Sledi krajši kamnit prehod tik ob reki,
nato zavijemo levo čez mostiček na dvorišče vinske kleti
Bordon. Zapeljemo naprej čez mostiček na desno na cesto
do betonarne, kjer zavijemo levo in takoj spet desno po ozki
asfaltni cesti mimo Mikotov in po makadamu do mostiča
na trasi Parenzane (D-8). Tukaj zavijemo levo do večjega
mostu čez Rižano in naprej po kolesarski poti (D-8) do
glavne ceste za Bertoke, kjer zvijemo levo in se peljemo do
avtocestnega priključka. Od tu nadaljujemo pot po že znani
začetni poti do izhodišča.

višina (m)

Gostinska ponudba v Bertokih, v Dekanih in na
Škofijah.

razdalja (km)
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U1

Zelena učna pot: Smokvica

Izhodišče: vas Smokvica, vaški trg pred cerkvijo
sv. Magdalene (dostop po avtocesti, izhod Črni
Kal, nato skozi Gračišče, iz Kopra 24 km).
Potek poti: Smokvica–vrh Kroga–jama Špilja–
Smokvica
Dolžina poti: 2,7 km, 1 ura hoje
Višina poti: izhodišče 271 m, vrh 408 m, vzpona
166 m
Zahtevnost: manj zahtevna pot po kolovozih in
stezah. S športno ali lahko planinsko obutvijo je
priporočljiva v vseh letnih časih, in ker poteka po
utrjeni kraški podlagi, je primerna tudi za obdobja
s padavinami.
GPS-sled: U1 – Smokvica.gpx
Značilnosti poti: krajša tematska krožna
pot v neokrnjeni naravi, imenitni razgledi z
grebena Kuk-Lačna na vasi pod Kraškim robom
(Hrastovlje, Podpeč, Zanigrad) in notranjost Istre.
Bogata flora Kraškega roba.
Zanimivosti ob poti: značilna istrska vas
Smokvica, stisnjena pod greben Kuk-Lačna, ki jo
ščiti pred burjo, cvetoči travniki na vršni planoti,
kraški pojavi (vrtače, jama), vaški trg s skupnim
napajališčem za živino, cerkvica sv. Magdalene iz
leta 1422, obnovljena Bržanova domačija. Vas je
znana po figah (smokva), po katerih nosi tudi ime.

Opis: Pot začnemo na vaškem trga pred cerkvijo
sv. Magdalene, kjer je postavljena tudi informacijska
tabla. Na poti ves čas sledimo rumenim puščicam,
na opazovalnih mestih učne poti pa nas pozdravijo
lične barvne gobice, to je tudi znak, da smo na
pravi poti. Hojo začnemo naravnost navzgor proti
severovzhodu mimo cerkve sv. Magdalene, ki
je na desni strani, in vaškega napajališča, ki stoji
na levi strani, in hodimo vse do zadnje hiše pred
gozdnatim pobočjem. Tu naša pot zavije desno za
hišo in preide v prijetno stezo, ki se začne nekoliko
bolj strmo vzpenjati proti vzhodu, po gozdnatem
pobočju grebena Kuk-Lačna. Na poti lahko, v
spodnjem delu pobočja, opazujemo globoke
erozijske jarke v flišnati podlagi, višje pa se pot v
nekaj ovinkih povzpne na apnenčasti greben z vrhi
Kuka in Lačne. Nadaljujemo ravno in dosežemo
širok kolovoz (ta povezuje Rakitovec prek Kuka
nad Movražem ter se povzpne na Lačno in spusti

v Kubed). Na kolovozu zavijemo levo in se po
njem skoraj vodoravno sprehodimo do razcepa,
kjer se pot spusti navzdol proti Smokvici. Tukaj
nadaljujemo ravno do jame Špilja (oznaka jama)
in se rahlo vzpnemo do zanimive, majhne kraške
jame na robu apnenčastega grebena. To je v
bistvu kratek rov skozi skalni rob; stvaritev narave
je posebej zanimiva za otroke. Po ogledu jame se
vrnemo po isti poti do razcepa, kjer se spustimo
navzdol, dokler nas nižje, že na flišnatih terasah
rumena puščica ne usmeri levo proti vasi. Nad
hišami nas ozek kolovoz popelje do zadnje hiše pod
gozdom, kjer smo pričeli naš vzpon, tukaj zavijemo
desno in se spustimo na vaški trg, kjer nas čaka
izhodiščna točka. Po tem prijetnem sprehodu si
lahko ogledamo še vas, posebej so zanimive hiše
z zunanjimi stopnišči z lesenimi hodniki (baladurji)
in obnovljena Bržanova domačija s polkrožnim
»portonom«.

višina (m)

razdalja (km)
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Zapiski ob poteh
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Avtor: Mestna občina Koper, Obalno planinsko
društvo.

Info
Turistično informacijski
center Koper
Titov trg 3
6000 Koper
t: +386 (0)5 664 64 03
e: tic@koper.si

Nujne telefonske številke za
klic v sili

Vir podatkov: DTK50, REZI25 –
Geodetska uprava Republike Slovenije

Reševalci 112
Gasilci 112
Policija 113
Pomoč na cesti 1987

Gibanje na lastno odgovornost!

Vse informacije in podatki v vodniku so zgolj informativne
narave in za Mestno občino Koper nimajo pravnih posledic, razen kadar je to eksplicitno navedeno.
Za neskladje podatkov z dejanskim stanjem Mestna
občina Koper ne odgovarja.
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