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Vse člane in simpatizerje kolesarskega odseka OPD Koper vabimo na naš drugi 
skupni izlet v letu 2019. Spoznavali bomo lepoto pokrajine nad Kraškim robom med 
Socerbom in Podgorjem. Za razliko od prvega, ki nas je peljal večinoma po asfaltu, 
bo to pravi gorsko kolesarski izlet, ki bo v večjem delu potekal po kolovozih in raznih 
„čudnih“ poteh. Za manj zahtevne kolesarje je predvidena tudi krajša varianta.  
Zbrali se bomo na običajnem zbirnem mestu na parkirišču pred vhodom v stadion 

Bonifika v nedeljo 31. marca ob 9. uri. Z avtomobili se bomo odpeljali v Črnotiče, 
kjer bo začetek kolesarske ture. Zapeljali bomo po asfaltu v smeri Petrinj in takoj 
zavili levo na udoben kolovoz v borovem gozdu, ki nas bo pripeljal na glavno cesto 
Koper - Kozina na vrhu useka Kastelec. Previdno bomo prečkali cesto in po dobrem 
makadamu  prispeli na Socerb, kjer se nam bo odprl obširen razgled. Po robu 
planote se bomo odpeljali naprej do mejne črte na vzpetini Mali kras, kjer si bomo 
ogledali ruševine vojaške postojanke protizračne obrambe Trsta iz II. Svetovne 
vojne. Tu bomo zavili nazaj proti JV in po treh km prispeli do jam pod Ocizlo, kjer si 
bomo privoščili prvi postanek in si ogledali zanimive stvaritve narave. Za nami bo 
prva tretjina današnje poti. V nadaljevanju si bomo ogledali vstop v predor Kastelec, 
kaverne iz I. Svetovne vojne pod Ocizlo in  viadukt Smelavec pri Petrinjah. Če bo kdo 
že utrujen, ali iz drugih razlogov ne bo želel nadaljevati poti po daljši varianti, se bo 
lahko s tega mesta odpeljal po asfaltirani nekdanji glavni cesti Koper - Ljubljana 
naravnost na izhodišče izleta v Črnotiče. „Žalujoči“ ostali, pa bomo zavili po isti cesti 
levo do vasi Klanec, kjer si bomo ogledali petstoletno lipo pred vaško cerkvijo.  Nato 
bomo prečkali magistralno cesto Koper - Kozina in se odpeljali proti Prešnici, kjer 
bomo zapustili asfalt in se po dokaj dobri makadamski poti "priprašili" v Podgorje.  Tu 
bomo v gostilni naredili daljši  postanek za oddih in okrepčilo. Ko se nam bodo vrnile 
moči in življenjska radost, bomo začeli z zadnjo tretjino naše poti, ki se bo usmerila 
proti jugozahodu po lepih borovih gozdičkih na sam kraški rob nad vasjo Praproče. 
Odprl se nam bo čudovit pogled na Rižansko dolino in naprej proti morju. Naša pot 
pa nas bo peljala po  robu skalne stopnje do pretvornika pod vasjo Črnotiče, od tu pa 
skozi vas in po kratkem vzponu do izhodišča, kjer nas bodo čakali avtomobili.  
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne 
poškodbe ali nastalo škodo!!! 
Dolžina poti je približno 30 km. 
Hrano in pijačo vzemite s seboj !!! 
Izlet ni zahteven, vendar so nekateri odseki poti slabše kakovosti, zato je primeren 
za gorska kolesa.  
Za celotno pot z vsemi postanki bomo potrebovali 5 do 6 ur. 
Vodja izleta je Aldo Zubin.  
Za dodatne informacije pokličite GSM 040 453 819. 
 
 

V Kopru, 26.3.2019                                                          Kolesarski odsek OPD 
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