
Nedelja 22. maj 2016: Iz Porta v stari Savudriji, mimo Kanegre do Sečovelj. 

Za nas se je potrudila Slavka Uršič. 

Avtobus nas je pripeljal do Stare Savudrije, kjer smo izstopili in pričeli pohod mimo Velike 
Stancije (Velike Domačije)iz 19.stoletja. Pot smo nadaljevali po skalnati obali, kjer smo 
srečali prve letošnje kopalce, v zalivu smo občudovali vragolije delfinov. Po kratkem počitku 
in malici smo pot nadaljevali proti turističnemu naselju Crveni Vrh. V golf klubu Adriatic smo 
si privoščili odlično kavico. Pohod smo nadaljevali proti hribovju Sveta Marija na Krasu. Hodili 
smo po trasi nekdanje ozkotirne železnice Parenzane, ki je nekoč povezovala Trst in Poreč. 
Na naši levi se nam je vseskozi odpiral pogled na soline in našo obalo v Piranskem zalivu, v 
ozadju pa s kuliso Julijskih alp in dobro vidnim Triglavom. Pred hišo Joška Jorasa smo se v 
hladu pod drevesom še zadnjič odpočili in odžejali. Na mejnem prehodu Plovanija-Sečovje 
nas je že čakal avtobus. 

Savudrija leži na skrajnem severozahodnem delu istrske obale na istoimenskem rtu, ki je 
obenem tudi najzahodnejša točka Balkanskega polotoka. 

Od 13. do 20. stoletja je to območje spadalo pod katastrsko občino Piran. 18. februarja 1893 
je lastnik zemljišč postala občina Piran. Danes je Savudrija del Istrske županije na Hrvaškem 

Do leta 1935 je skoraj do Savudrije (nekaj kilometrov manj) vozila znamenita ozkotirna 
železnica Parenzana, ki je povezovala Trst in nekatera slovenska obalna mesta s Porečem. 
Ob cesti od Plovanije proti Savudriji se še danes ponekod skoraj tik ob cesti jasno vidi usek 
za omenjeno progo, prav tako je še lepo ohranjena železniška postaja z imenom in tablo 
Savudrija. 

Znamenitost kraja je 36.m visok svetilnik. Svetilnik so začeli graditi s cesarskim dekretom 
leta 1816, dograjen je bil 1817, z delovanjem pa je pričel 1818. Savudrijski svetilnik je 
najstarejši še delujoči svetilnik na vzhodni obali Jadranskega morja. 

Nekoliko vzhodno od starega naselja Savudrija (v smeri proti naselju Alberi) se nahaja 
trdnjava (stancija) iz 19. stoletja, ki pa je že zelo slabem stanju, vendar kljub temu še vedno 
naseljena. V času Jugoslavije je bila v njej nastanjena jugoslovanska vojska, ki je na tem 
področju nadzorovala in varovala ta strateško izredno pomemben in izpostavljen del Istre. 

Do savudrijskega polotoka seže vpliv 'tržaške burje' in tukaj se srečujejo trije značilni morski 
vetrovi, zato so tukajšnji morski valovi priljubljena točka za deskanje. Od leta 1954 je bilo 
območje Savudrije priljubljeno za počitniške kolonije otrok iz Slovenije. 
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Pogled na Sečoveljske soline 

     

 



 

       

 

 

Za nas se je potrudila Slavka - hvala za lep pohod.  


