
STEZE OBČINE BARBAN 

 

 

POHODNIŠKO-KOLESARSKA STEZA "SKOZI JAMO" 

 

V naravnem okolju, v bližini osnovne šole Jure Filipovića v Barbanu, se začne urejena  pohodniško-

kolesarska pot, ki skozi vas Majčići vodi do velike jame, potem pa preko vasi Fumeti in Grandići na vrh 

Križice. Potem skozi vasi Orihi in Čubani nadaljujemo do kraja Feštini, kjer se nahaja jama »Feštinsko 

kraljestvo«. Pot je zelo slikovita, vodi skozi gozd in čez travnike, skozi vasi in goličave; ves čas na 

prijetno urejeni stezi. Dolžina steze je 12,5 km in je označena kot lahka. 

 

Ne glede na to, ali greste peš, s kolesom ali na konju, se boste na svoji poti na kratko ustavili na 

mestu, ki ponuja prečudovit pogled na Učko in morje, ter vsrkali vso lepoto okoli sebe. Pot skriva 

mnogo majhnih presenečenj, kot so jame, ostanki nekdanjega mesta in starodavni fosili, največje 

presenečenje pa vas čaka na samem kraju – urejena jama »Feštinsko kraljestvo« vas bo navdušila s 

svojim bogatim jamskim nakitom in vam zaželela dobrodošlico v razkošnem kraljestvu narave. 

 

 

 

POHODNIŠKO-KOLESARSKA STEZA "MED ŠPARGLJI« 

 

Steza »Med šparglji« se začne in konča v Prnjanih, ter ima tako ime zato, ker naj bi bila bogata z 

divjimi, samoraslimi rastlinami, ki v naravi privabljajo veliko ljubiteljev dobrih jedi, ki jih je mogoče 

pripraviti iz njih. Najbolje je, da po tej poti hodimo in kolesarimo spomladi, ko jih je edinkrat možno 

nabirati.  

 

Do Prnjanev se pride iz Barbana, po cesti proti Koromanom in Sutivanacu in pri smerokazu proti kraju 

Mavrići. Cesta naprej vodi v Prnjane. V mestu je pano z začrtano potjo, odprto leta 2012 in označeno 

z rumeno-zelenimi oznakami. Cesta je na začetku ravna, precej široka, ter se po nekaj sto metrih 

začne počasi spuščati. Na koncu ceste zavijemo desno na ozko gozdno pot. V gozdu se prepleta veliko 

različnih poti in ves čas je treba biti pozoren na označbe, sicer lahko hitro skrenemo v napačno smer.  

Najbolje je imeti začrtano pot v navigacijski (GPS) napravi in se le-te držati. Približno na pol poti se 

pride do razgledne točke Jelensko, od koder se ponuja razgled na kamnolom in dolino reke Raše. 

Potem je tu še smerokaz za mlako Jurasovac, ki je presahnila. Še malo naprej, po širši poti, vzdolž 

ograjene kmetije z ovcami in pot je končana. Skupna dolžina poti je 6,4 km. 

 

 

 

POHODNIŠKO-JAHALNA STEZA "MED GOBAMI« 

 

Pot "Med gobami" se začne in konča v Draguzetih, ter ima tako ime zato, ker je bogata z užitnimi 

gobami, ki v naravi privabljajo veliko ljubiteljev  dobrih jedi, ki jih je mogoče pripraviti iz njih. Najbolje 

je, da po tej poti hodimo ali jahamo jeseni, ko je te gobe možno nabirati. Dolga je 7 km, s hojo po njej 

pa lahko resnično uživamo v naravi. 

 



POHODNIŠKO-KOLESARSKA STEZA "PO POTI SV. MARTINA« 

 

V Bičićih obstaja dolgoletna tradicija praznovanja »Martinje« in čaščenja Sv. Martina (znano je, kako 

so v Bičićih še v času Frankov slavili Svetega Martina), kateremu je posvečena tudi cerkvica v Bičićih iz 

leta 1315. 

 

Izhodišče je v Bičićih, od koder se preko kraja Glavani in tamkajšnjega adrenalinskega parka, kjer 

lahko najpogumnejši med drugim poskusijo adrenalinsko gugalnico, vrnejo v Bičiće skozi Feštine, 

Boljun, Trlje, Črnjak in Skitačo. Tako kot stezo »Med gobami" je verjetno tudi to stezo najbolje 

prehoditi ali prekolesariti jeseni, saj je na poti možno najti več vrst gob, ki jih lahko izkušenejši tudi 

naberejo. Pot je dolga 19 km, vendar jo je mogoče brez težav skrajšati in prehoditi le npr. 14 km. 

 

 

 

POHODNIŠKO-KOLESARSKA STEZA "PREK IZVIROV« 

 

Krožna steza "Prek izvirov" vodi iz kraja Hrboki preko naselij Pisak in Puntera nazaj na izhodiščno 

točko, v Hrboke, na poti pa so postavljeni smerokazi za npr. »čažunske« izvire in kanale reke Raše. 

 

 

 

POHODNIŠKO-KOLESARSKA STEZA "MED MLINI« 

 

"Med mlini" je tretja pot, ki vodi od Sutivanaca skozi dolino reke Raše in nazaj, ter ponuja odlično 

priložnost za ogled mlinov in izvirov v dolini reke Raše. 


