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RAZPIS POHODA V ZNAMENITO SOTESKO GLINŠČICE 

 

Tura: Socerb- Glinščica - Beka - Socerb  

Datum: sobota, 9. februar 2019 

Zborno mesto: SOCERB ob 8. uri 

Dostop: Vozite po avtocesti do izvoza Kastelec. Na križišču desno in naprej po cesti skozi vas 

Kastelec do križišča za Socerb. Zavijete desno po klancu navzgor, asfaltirana cesta vas vodi na 

Kraški rob in potem levo do socerbskega gradu. Tam parkirate.  

Dolžina ture: 5 - 6 ur 

Zahtevnost: lahka (opozorilo: bo blato)  

 

OPIS TURE:   

Socerb. Ime je kraj dobil po svetem Socerbu (latinsko Servulus), ki je bival v Socerbski jami 

(ogledali smo si jo lani). Večina hiš v kraju je prenovljeni, tudi zato, ker se jev Socerb naselilo 

kar nekaj prišlekov. Z razgledišča je prekrasen razgled na koprski in predvsem Tržaški zaliv. 

Hodili bomo po nekdanji graničarski stezi, ki se v nadaljevanju razširi v gozdno pot. Na eni 

strani bomo občudovali strma ostenja Kraškega roba, ki se dviga nad slovenskimi vasmi v 

občini Dolina, na drugi strani pa leži široka kamnita pokrajina Socerbsko-Petrinjskega krasa. 

Srečevali bomo ruševine nekdanjih vojaških poslopij, ki jih danes prerašča raznoliko rastje. 

Prečili bomo Mali Kras, manjšo vzpetino, ki je dviga 457 metrov nad morjem. Potem pa v 

Glinščico. Za prečkanje meje niso več potrebni dokumenti. Upam, da bo ostalo še kaj vode, da 

si bomo lahko ogledali vse podobnega hudourniškega potoka, ki je ustvaril čudovito sotesko. 

Slapovi, cerkev, trasa nekdanje železnice, predori, spomenik E. Comiciju (Emilio Comici (1901 

- 1940) je bil plezalec in jamar, rojen v Trstu. Glinščica (italijansko Rosandra), izvira nad vasjo 

Klanec in teče v morje po apnenčastih tleh. Dolga je samo 12 kilometrov, a je prava zakladnica 

zanimivosti, zaradi česar je bila v večjem delu leta 1996 razglašena za naravni rezervat. Ko se 

bomo naužili lepot, pa zopet pot pod noge. V vas Beka. Zanimiva vasica, v kateri je zob časa 

pustil sledi. Posebej po odhodu dela prebivalstva. A nekaj domačinov vendarle vztraja. Iz vasi 

pa zopet v dolino in med pašniki na kras, do Socerba in avtomobilov. 

 

TEHNIČNI PODATKI:  

 

VODNIK: Pohod bo vodila Irena Cunja. Prijave na GSM številko 031 680 627. Do petka.  

 

CENA: Prijavljeni morajo biti člani PZS s plačano članarino za leto 2019. 
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OPREMA: pohodni čevlji, vetrovka, pohodne palice, nahrbtnik s hrano in toplo pijačo, pa dobra 

volja. Vzemite tudi knjižice, da bomo pritisnili kakšen žig.   

 

OPOZORILO: Tura sicer ni zahtevna, vendar bo trajala več ur. Zato prosim, da se na pohod ne 

prijavljate tisti, ki imate zdravstvene težave ali boste težko vzdržali toliko ur hoje. Ture ne bo 

mogoče krajšati.  

                                                                                                               

Vodnica PZS  

Irena Cunja 

 

 
 


