
 

 

Dragonja    34 km    660 m   2:30 h 
MTBSlovenia.net 

št. m km smer 

1 34 0 

začnemo na avtobusnem postajališču -
po ožji asfaltni cesti rahlo 
navzdol  - smer V  (do postajališča 
pridemo tako, da na večjem križišču sredi 
vasi Dragonja z glavne ceste Koper - 
Buje zavijemo levo v smeri smerokazov 
za Novo vas in Sv. Peter ter nadaljujemo 
še nekaj sto metrov)   

2 20 0,82 makadam (peljemo mimo smetišča) 

3 29 1,30 

odcep makadama na desni; sledimo 
glavni cesti (sledi kar nekaj stranskih 
odcepov, tudi asfaltnih; vseskozi se 
držimo makadama, ki se zložno vije po 
dolini reke Dragonje navzgor vse do 
Škrlin št. 7) 

4 44 3,65 asfaltni odcep levo v hrib; nadaljujemo 
naprej po makadamu 

5 64 6,03 razcep; gremo desno 

6 95 7,84 dva stranska kolovoza na levi; gremo 
desno 

7 85 8,23 desno čez reko Pinjevec na križišču v 
Škrlinah (to ni vas, ampak samo nekaj 
opuščenih hiš)  

8 80 8,59 levo tik pred prehodom čez reko 
Dragonjo na ožji mestoma zelo kamnit 
kolovoz, ki mu vseskozi sledimo 

9 104 9,49 
opuščene zgradbe; držimo se glavnega 
kolovoza, ki za ovinkom postane zelo 
strm in grob 

10 146 9,83 naravnost - izravnava po strmem 
vzponu in križišče; nadaljujemo v isti 
smeri po kolovozu 

11 117 11,05 
1. prehod čez reko Dragonjo 
poiščemo nekaj metrov višje od mesta, 
kjer voda preseka pot; kolo nesemo 
pravokotno čez reko in na drugi strani 
poiščemo stezico, ki vodi tik ob levem 
bregu reke naprej gor po dolini 

12 118 11,15 2. prehod; nadaljujemo na drugem 
bregu po lepo vidni stezi na travniku 

13 113 11,65 
singletrack zavije dobesedno v strugo 
reke Dragonje; nadaljujemo 40m po strugi 
navzgor do ... 

Od tu naprej je orientacija precej težavna. Na srečo dolino malo višje 
pravokotno prečka daljnovod (tri žice) - če opisane poti ne najdete, 

nadaljujte ob ali kar po strugi Dragonje po dolini navzgor  (dobrih 400 m)  
vse do omenjenega daljnovoda, kjer se usmerite stran od struge -  sledite 

daljnovodu na zahod. Po nekaj deset metrih boste prišli do stebra 
daljnovoda in hkrati naleteli na izgubljeno pot - desno po njej. Tako se 

priključite nazaj na turi pri št. 19. Ne pozabite dati števca na nič! 

14 113 11,69 3. prehod, kjer gremo na drugo stran 
(levi breg) ter nadaljujemo do ... 

15 114 11,74 
prvega rečnega zavoja, mu sledimo, ko 
se pa zavoj reke skoraj izravna, poiščemo 
na drugi strani (desni breg) zelo slabo 
vidno stezico (4. prehod) ter gremo 
po njej ter kmalu pridemo do ... 

16 114 11,76 levo na razcepu poti (čez nekaj metrov 
je "stopnica" in kolo moramo dvigniti) 

17 116 11,90 

steza se zaradi listja počasi izgubi v 
goščavi; nadaljujemo v isti smeri ob 
desnem bregu Dragonje (gledano seveda 
v smeri toka reke!); če smo uspeli slediti 
poti nas le-ta vodi mimo manjših ruševin 
ter nas kmalu pripelje do ... 

18 760 12,00 lepega singletracka; gremo desno po 
njem 

Števec na nič! 

19 125 0 
(12,09) 

steber daljnovoda s tremi žicami; tukaj 
lahko damo števec na nič 

20 139 0,55 
(12,64) 

steza zavije ostro levo (lahko bi šli tudi 
naravnost po slabo vidni poti med 
drevesi) sledimo ji ter kmalu pridemo na 
manjši travnik; nadaljujemo do... 

21 141 0,68  
(12,77) 

ograde na koncu travnika ter zavijemo 
desno rahlo pod hrib po konjski stezici 
vse do ... 

22 136 0,76 
(12,85) 

druge jase, kjer zavijemo levo proti hiši 
(Zankoličev mlin) 

23 137 0,81  
(12,90) gremo čez dvorišče hiše 

24 140 1,00 
(13,09) 

desno na razcepu po ožji stezi 

25 141 1,37 
(13,46) 

5. prehod čez Dragonjo; več poti v 
isto smeri - nadaljujemo po bolj zvoženi 

26 146 1,52 
(13,61) 

levo na razcepu poti; malo gor, malo 
dol  vse do ...  

27 151 1,67 
(13,76) 

ponovnega srečanja z Dragonjo; 
zavijemo proti reki ter jo prečkamo ... 

28 150 1,68 
(13,77) 

6. prehod čez reko in nadaljujemo 
naravnost na drugi strani po ozki in zelo 
strmi stezici peš nekaj metrov do ... 

29 155 1,69 
(13,78) 

izravnave na travniku, kjer zavijemo 
desno ter kmalu ... 

30 155 1,71 
(13,80) 

na slabše vidnem razcepu zopet desno 
ter nadaljujemo po zaraščeni poti do ... 

31 158 1,77 
(13,86) 

nezaraščenega kolovoza in nadaljujemo 
po njem v isti smeri 

32 161 1,98 
(14,07) lesa na kolovozu ter malo naprej ... 

33 160 2,00 
(14,09) 

prehod čez Truški potok; nadaljujemo po 
kolovozu 

34 268 3,22 
(15,31) 

levo po lepi ožji makadamski cesti, ki 
povezuje raztreseno vas Truške; desno 
se lahko povzpnemo na Vršič (lep 
razgled) 

35 270 3,37 
 (15,46) 

v Gonjačih pridemo na asfalt ter 
nadaljujemo po njem 

36 305 4,14  
(16,23) 

levo se odcepi asfalt proti cerkvi Sv. 
Kancijan; nadaljujemo desno 

37 314 4,63  
(16,72) 

levo na križišču krajevnih asfaltnih cest 
v Kortini  

38 358 4,92 
 (17,01) 

levo po ožjem asfaltu (na križišču 
asfaltnih cest ob kapelici; smer Boršt) 

39 352 7,80  
(19,89) 

središče vasi Boršt; gremo naravnost 
(smer Labor) 

40 330 10,07 
(22,16) 

v središču vasi Labor se asfalt razcepi na 
dva kraka; gremo po levem (ta gre 
proti pokopališču in cerkvi mimo hišne št. 
28)  ter kmalu pridemo na ... 

41 326 10,22 
(22,31) 

konec asfalta in nadaljujemo naravnost 
po kamnitem in travnatem kolovozu 

42 146 11,86 
(23,95) 

desno na znanem križišču (št. 10) ; 
gremo po isti poti nazaj 

43 80 13,10 
(25,19) 

desno na širši kolovoz (znano križišče 
št. 8) 

44 85 13,46 
(25,55) 

še zadnjič čez vodo v Škrlinah ter na 
znanem križišču št. 7 levo po znanem 
makadamu nazaj 

67 34 21,69 
(33,78) 

izhodišče 

 
 


