
S parkirišča se usmerimo proti SV po vodoravnem asfaltu med hišami, ki

počasi zavija proti levi do razcepa pri visokem, počenem opornem zidu

(200m). Zavijemo desno navzgor in mimo igrišča in vodohrama pridemo 

na razgledno sleme, kjer se odprejo širni pogledi na vse strani. Pri cerkvici 

Sv. Jakoba zavijemo levo navzdol na spodnje široko sleme z oljčniki in 

vinogradi. Po vodoravnem makadamu pridemo do asfaltne ceste Izola-

Baredi, zavijemo desno in na razcepu po 400m se lahko odločimo za 

daljšo pot levo preko Gažona ali gremo naravnost proti dolini Drnice. 

Če nas muči lakota in žeja lahko obiščemo izletniško kmetijo Baredi 

in pot nadaljujemo po vrhu slemena do razcepa (750m od odcepa), 

kjer gremo desno in takoj levo na rob obsežnih vinogradov. Zložno se 

spustimo v zaselek Livižan in levo mimo vseh hiš na makadamsko cesto 

v sredini vinogradov, ki se spušča v dolino. Pridemo do poljske shrambe 

na levi, kjer se pot zravna in po 300m do potoka in odcepa kolovozne 

poti desno proti Srgašem. Daljša pot nas vodi od razcepa na Baredih po 

asfaltu ob imenitnih pogledih na Izolo levo globoko pod nami in na vasi

slovenske Istre po gričevju na desni do nogometnega igrišča pred 

Gažonom, kjer se nam odpre lep pogled na Koper z zaledjem in 

Julijskimi Alpami v ozadju. Cesta nas skoraj vodoravno pripelje v Gažon, 

mimo cerkve gremo naravnost do ostrega levega ovinka s spomenikom 

padlim. Nato še naravnost po ožji cesti do zadnjih hiš, odpre se nam 

Parkirišče pri baru Šaredin na Šaredu (iz Izole po cesti za Korte 4,5 km)

Šared-Sv. Jakob-Baredi-Gažon-Srgaši-dolina Drnice-Grbci-Šared

dolžina 9 km ali 11,7 km (daljša različica preko Gažona)

izhodišče 246m , vrh 271m , vzpona 265m

Tehnično nezahtevna pot, skupne hoje po cestah in kolovozih je 2,5 uri oziroma 3,5 ure čez Gažon.
Priporočljiva je športna ali lahka planinska obutev. Po poti se lahko podamo v vseh letnih časih, razen v hudi
vročini in močni burji. Ker poteka po utrjeni podlagi, je primerna tudi za obdobja s padavinami.

Izredno razgiban in slikovit teren Šavrinskega gričevja v zaledju mesta, ob lepem vremenu imenitni razgledi
z visokega slemena na notranjost Istre, Koprski in Tržaški zaliv, Julijske in Karnijske Alpe ter Dolomite,
pisana paleta barv jesenske narave.

Cerkvica Sv. Jakoba - spomin na nekdanja romanja Istranov na grob tega svetnika v galicijskem Santiagu,
tipične istrske vasi z lepo obnovljenimi hišami in veliko ruševinami, vodni vir pod Srgaši, cerkve in kapelice,
oljčniki in vinogradi, hrastovi gozdiči.

Kava bar Šaredin, izletniška kmetija Baredi, vinske kleti

TIC Izola, tic.izola@izola.si, www.visitizola.com
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pogled na dolino Drnice pod nami in vasi nad njo: Padno, Novo vas, 

Šmarje. Ob ograjenem oljčniku gremo levo, pot postane kamnita in 

razdrapana in se nekoliko bolj strmo spusti v Srgaše do obnovljene 

kamnite hiše prerasle z bršljanom. Gremo desno in mimo kapelice z 

dvema cipresama rahlo navzdol skozi vas, asfalt se konča, pridemo 

do zanimivega vodnega vira, ki je v sušni Istri izredno dragocen. Ob 

obsežnem vinogradu na levi se pot nekoliko zravna, nato pa razcepi 

(gremo levo), postane kamnita in razdrapana in se strmo spusti do 

potoka Drnica. Prečkamo strugo in po 30m pridemo na makadamsko 

cesto, ki teče med obsežnimi vinogradi v dnu doline. Zavijemo desno in 

po 70m (pred potokom) levo. Spet smo na osnovni različici, ki se najprej 

med vinogradi in kasneje skozi gozd po od vode razriti kamniti cesti 

zmerno vzpenja proti zaselku Grbci. Večina hiš žalostno propada, kar je

žal značilno za številne istrske vasi in zaselke, ki so jih ljudje zapustili in 

odšli za kruhom v obalna mesta. Po makadamski cesti se dvignemo na 

sleme z vinogradi, pot se zravna in nas pripelje do asfaltne povezave 

Šareda z dolino Drnice. Zavijemo desno proti S in se rahlo vzpnemo do 

razcepa v obliki črke V obdanega s hrasti. Zavijemo levo med raztresenimi 

hišami in kmalu pridemo do parkirišča v Šaredu, kjer smo pričeli krožno 

pot. Noge so nekoliko utrujene, duša pa polna prijetnih vtisov s te krožne, 

izredno zanimive poti po izolskem zaledju stran od morja.
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