
Pohod Istra 2022      23.1.2022  
V gorah vladajo prave zimske razmere, ki so za marsikoga prezahtevne, zato je sedaj 
ravno pravi čas, da se sprehodimo po domači istrski pokrajini. Na tehnično in kondicijsko 
nezahtevnem izletu si bomo ogledali zanimivo pokrajino med Sočergo in Pregaro. To je 
obsežno območje miru in tišine, očarljive neokrnjene narave, kjer je velika verjetnost, da 
boš prej srečal plaho žival, kot človeka. Nekdanja skrbno obdelana kulturna krajina se je 
skozi desetletja s postopnim opuščanjem kmetijske dejavnosti spremenila v divjino. Idealni 
pogoji, da  razgibamo telo in napolnimo dušo v tej navidezno revni pokrajini, ki pa skriva 
celo vrsto dragocenosti. Lepo vabljeni na potep. 

Zbrali se bomo v nedeljo 23. januarja na parkirišču pred stadionom Bonifika v Kopru ob 
8.00 uri. Z avtomobili se bomo odpeljali na izhodišče pohoda v Sočergo.  

Za ogrevanje se bomo po stezi rahlo spustili v zaselek Olika in naprej mimo Šekov do 
potoka v dolini.  Kratek vzpon nas bo pripeljal do zaselka Karli, kjer živi le še ena družina. 
Sledil bo dolg vzpon po udobnem kolovozu, ki smo ga člani delovne skupine pred kratkim 
temeljito uredili in je le v srednjem delu nekoliko bolj strm. Pripeljal nas bo na planoto v 
majhen zaselek Abrami, kjer živita le še dva ostarela zakonca. Od tu je le nekaj korakov 
do cerkvice sv. Simona z mogočnimi hrasti pred njenim vhodom. Pravi kraj za počitek in 
okrepčilo. Pot bomo nadaljevali proti bližnji vasi Pregara, malo pred njo zavili desno v gozd 
in se spustili najprej po stezi, nato pa po makadamu v zaselek Peraji. Od tu spet po gozdu 
navzdol do potoka in ob njem do slikovitega slapa Veli vir. Preko mogočne skalne 
pregrade voda drsi navzdol v velik tolmun. Po kratkem vzponu bomo prispeli v zaselek 
Sokoliči, ki premore stalne prebivalce. Nato pa še malo dol in gor nazaj na izhodišče v 
Sočergo, kjer bomo po približno 11 km poti in štirih urah hoje z blatnimi čevlji in žarečimi 
obrazi dobre volje zaključili to turo. 
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