
 Univerza za tretje življenjsko obdobje pri LU Kranj 

vabi  15. septembra 2015 na 

Jesenski kolesarski ali pohodniški izlet po Parenzani 

 
Parenzana je bila 123,1 km dolga ozkotirna železniška proga, ki je povezovala 33 istrskih 
krajev od Trsta do Poreča, tako da bi danes potekala po teritorijih treh držav: Italije – 13 km, 
Slovenije – 32 km in Hrvaške – 78 km. Za progo se je uporabljalo več imen. Nemško se je 
železnica imenovala Die Parenzaner Bahn, italijansko La Parenzana. Hrvaško se je proga 
imenovala Porečka, slovensko pa se, predvsem v novejšem času, pojavlja ime Porečanka, pa 
tudi poslovenjena različica imena Parenzana–Parencana. Med ljudmi se je uporabljal tudi 
izraz vinska železnica, pa tudi pijanec, saj so po progi prepeljali velike količine vina iz 

notranjosti Istre v Trst. Letos mineva 113 let, odkar je prvi vlak zapeljal po trasi 
ozkotirne železnice, ki je povezovala istrske zaledne kraje s Trstom. Od leta 1902 do 
1935 je proga pomenila življenje za kraje, skozi katere je vozila; na svoji poti je 
počasni vlakec vsak dan sopihal skozi hribovite, reliefno razgibane kraške predele 
Istre in poleg potnikov prevažal sol iz solin v Piranu in Sečovljah, oljčno olje iz okolice 
Buj in Motovuna, sadje, zelenjavo, istrski kamen, apno, les, moko in vino. 
 

Danes je trasa nekdanje ozkotirne železnice Trst – Poreč namenjena rekreaciji. V 
zadnjih letih so uredili traso, razsvetlili predore in namestili informacijske table z 
označbami trase in jo predali v uporabo vsem, ki se želijo po njen zapeljati ali 
sprehoditi. 

KOLESARJENJE - Koper – Sečovlje 23 km 
V Kopru bomo izkrcali kolesarje, ki se bodo odpravili na 23 km dolgo pot proti 
mejnemu prehodu Sečovlje. Proga ni posebej zahtevna, a je slikovita in razgibana. 
Priporočamo, da s seboj vzamete nahrbtnik in vanj spravite pijačo in morda tudi 

kakšno malico. Obvezna oprema kolesarja: čelada in očala, tekočina, primerna obutev in oblačila. Po 
želji se po isti poti tudi vrnemo s kolesi do Strunjana. Drugače se z avtobusom odpeljemo na kosilo v 
Strunjan, v restavracijo Primorka. Po kosilu imamo uro ali dve prosto za kopanje. 
 

POHOD  –  Lucija - Strunjan 5 km. 
Pohodniki se bodo ob obali odpravili v nasprotni smeri, od Sečovelj mimo avtokampa 
Lucija, Portoroža, skozi tunel proti Strunjanu, kjer se okrog 14.00 srečamo s kolesarji 
na kosilu v restavraciji Primorka. Obvezna oprema pohodnika: primerna obutev in 

oblačila, kapa, pohodne palice (po želji), tekočina. Po kosilu imamo uro ali dve prosto za kopanje. 
 

 Odhod: v torek 15.9.2015 ob 7.00 z avtobusne postaje Mercator Primskovo 
(nalaganje koles pol ure pred odhodom) 

 Povratek:  istega dne v poznih popoldanskih urah  
 
Prijave: Mojca Rozman tel: 04 280 48 15, Renata Dobnikar  tel: 04 280 48 16, po el. pošti 
mojca.rozman@luniverza.si, renata.dobnikar@luniverza.si ali osebno na LUK.  
 
 
 

Cena izleta z vključenim kosilom:  
- za člane U3ŽO 15€ 
- za nečlane U3ŽO 30 € 
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Izbira jedilnika restavracija Primorka Strunjan: 
 

Pozdrav kuhinje: sveža skuta z zelišči 
*** 

Bučna juha iz volovskega roga Boškarina 
*** 

Brancinov file na žaru 
Blitva s krompirjem 

*** 
Jabolčna krostata 

 
 

Pozdrav kuhinje: sveža skuta z zelišči 
*** 

Bučna juha iz volovskega roga Boškarina 
*** 

Svinjski kare v omaki 
Pečen krompir 
Bučke na žaru 

*** 
Jabolčna krostata 

 

 


