
S sedeža TIC-a ali s parkirišča se usmerimo proti krožnemu križišču v 

centru Izole (Trg Republike) in nadaljujemo po Pittonijevi ulici (druga 

desno) in naprej po Bazoviški do križišča s Prešernovo cesto. Na 

semaforju jo prečkamo in nadaljujemo po Kajuhovi naravnost proti JV 

rahlo navzgor mimo trgovin (Hofer, Mercator, kolesarski center Ritoša) 

do hitre ceste, ki jo prečkamo po nadvozu. Na drugi strani zavijemo levo 

na vzporedno lokalno cesto, ki jo po 200m zapustimo proti desni in po 

100m levo bolj strmo navzgor proti rumeno-zeleni hiši. Asfalt preide v

beton, naklon se močno poveča, med oljčniki in vinogradi se hitro 

dvigamo proti JV. Na levi opazimo na pol porušeno kapelico, mi pa 

se še kar vzpenjamo, razgled proti Izoli in čez morje je vse obsežnejši, 

ob lepem vremenu vidimo za Tržaškim zalivom in gradeškimi lagunami 

mogočne gore. Proti vrhu beton preide v makadam, ki nas pripelje 

na greben do asfaltne ceste Gažon-Baredi. Smo na najvišji točki poti, 

zahteven vzpon je za nami, sledi sprehod po vodoravnem, razglednem 

grebenu in lahkoten spust na izhodišče. Krenemo po cesti desno do 

povezave Izola – Baredi (rjava tabla Izola desno), kjer gremo rahlo 

desno do naslednjega razcepa. Cesta se spusti navzdol proti mestu, 

mi pa zavijemo levo (na drogu prometnega znaka 5 T rumeno-rdeča 

markacija pešpoti E6) in vodoravno naprej po grebenu mimo hiše, kjer

se asfalt konča. Mogočnim pogledom v smeri morja se pridruži še 

obsežen razgled proti notranjosti Istre vse do Buj in vrhovom Čičarije 

v daljavi. Hoja je čisti užitek, lepo vidimo vrhove Slavnik, Kojnik in 

Žbevnico. Vodoravna makadamska cesta nas med oljčniki in vinogradi 

pripelje do strmega asfaltnega vzpona. Pred njim zavijemo desno okrog 

TIC Izola (parkirišče pri tržnici Lonka)

Izola-Baredi-Šared-Livade-Jagodje-Izola

dolžina 10,4 km ali 12,6 km z različico preko Šareda

izhodišče 1m, vrh 262m, vzpona 322m

Tehnično nezahtevna pot, skupne hoje je za 3 ure ali 3,5 ure po cestah in kolovozih. Priporočljiva športna ali
lahka planinska obutev, pot je uporabna v vseh letnih časih, razen v hudi vročini in močni burji. Zaradi 
utrjene podlage je primerna tudi za deževna obdobja.

Izredno razgiban in slikovit teren neposrednega mestnega zaledja, ob lepem vremenu imenitni razgledi z
visokega slemena na notranjost Istre, obalni pas, Tržaški zaliv, Julijske in Karnijske Alpe ter Dolomite, pisana
paleta barv jesenske narave.

Simonov zaliv - ostanki obmorske rimske vile in pristanišča iz začetka našega štetja, pomol in valobrani
so še ohranjeni pod morjem, cerkvica Sv. Jakoba - spomin na nekdanja romanja Istranov na grob tega
svetnika v galicijskem Santiagu; oljčniki in vinogradi; vodni viri; morska obala; visok flišnat klif.

trgovine in bifeji na Kajuhovi, izletniška kmetija Baredi, kava bar Šaredin, pizzerija Primavera in drugi lokali v
Jagodju
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zidu oljčnika z markacijo E6, nato levo in se po ožji poti, ki je kasneje na

krajšem delu precej razdrta, spustimo na cesto Izola-Korte (tabla Šared). 

Po njej levo in na naslednjem odcepu (50m) desno po asfaltu navzdol. 

Lahko pa nadaljujemo po daljši varianti navzgor do cerkvice Sv. Jakoba, 

nato naravnost rahlo navzdol in desno do Šareda. Lahko se okrepčamo 

v baru Šaredin (100m levo) ali nadaljujemo desno in nato strmo navzdol 

na cesto Izola-Korte. Po njej desno mimo postaje in na naslednjem 

odcepu ostro levo, kjer smo spet na osnovni trasi. Po kratkem, strmem

spustu se pot zravna in po 450m pridemo do razcepa (zabojniki za 

smeti, 2 cestni ogledali, na levi visok zid s sivo ograjo). Zavijemo desno 

na makadam, ki se prične močno spuščati (slab beton) do stanovanjske 

hiše Livade 10 pred katero tablica »Izola 20 min« na cipresi kaže levo 

navzdol. Kratek del asfalta v ovinku preide v slab kolovoz, ki se strmo 

spusti do druge betonske ceste, ki se dviga iz doline. Po njej desno 

150m navzdol do servisne ceste ob hitri cesti, pa spet desno 170m in 

levo skozi podvoz med obširne vinograde v Livadah. V rahlem spustu 

naravnost proti S prečkamo nekdanjo železniško progo Parenzano do 

Južne ceste, nato levo in po pločniku do semaforiziranega križišča v 

Jagodju, kjer je na voljo pizzerija, trgovina in več gostinskih lokalov. 

Gremo naravnost naprej do razcepa, pa levo proti hotelom in po 30m 

desno ob robu parkirišča z borovci do plaže v Simonovem zalivu pri 

ostankih rimske vile in pristanišča. Zavijemo desno in po sprehajalni 

poti ves čas ob morju in skozi Marino Izola pridemo do tržnice Lonka 

in TIC-a, kjer nekoliko utrujeni, a polni prijetnih vtisov zaključimo to 

krožno, izredno zanimivo panoramsko pot.
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