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SLOVENIJA IZ SRCA (4.)

D oline Soče se lahko z mo-
tociklom ali avtomobilom 
lotimo z več koncev, a najpo-
gostejša pristopa sta južni z 

izhodiščno točko v Novi Gorici oziro-
ma Solkanu in severni prek prelaza 
Vršič. Od znamenitega železniškega 
Solkanskega mostu do koče pri izviru 
Soče bomo prevozili okoli 100 kilo-
metrov, za kar bi v idealnih razmerah 
in brez postankov potrebovali slabi 
dve uri. Ker pa Posočje skriva številne 
naravne in kulturne znamenitosti, 
lahko računamo na več postankov. 
Če prevoženi poti prištejmo še raz-
daljo od doma in nazaj, nastane lepa 
enodnevna motoristična tura.

Motoristi iz glavnega mesta, ki 
bomo začeli Soško dolino osvajati z 
vršiške strani, nadaljevali do Nove 
Gorice in od tam nazaj po vipavski 
hitri cesti in primorski avtocesti do 
Ljubljane, bomo brez težav nabrali 
300 kilometrov. Da bo ogled zname-
nitosti, predvsem naravnih, prijeten 
(in varen), pospravimo v kovček na 
motociklu še pohodniške čevlje. Kot 
alternativa prelazu Vršič se ponudi 
prelaz Predel, prek katerega je Bovec 
bližje, a bo treba narediti ovinek čez 
Italijo.

Krasná si, bistra hči planin
A vrnimo se na začetek našega 

potepanja, k izviru Soče in koči, kjer 
se bosta po mestoma adrenalinskem 
vijuganju po vršiški cesti prilegla 
kratek počitek in okrepčilo s turško 
kavo, ki jo skuhajo ljubeznive gospe. 
Izvir reke se vidi tudi s terase pred 
kočo, a če imamo primerno (poho-

dniško) obutev, se lahko sprehodimo 
do kraja, kjer se rodi Soča. Posočje, 
natančneje vas Vrsno med Kobari-
dom in Tolminom, je tudi rojstni kraj 
znanega pesnika Simona Gregorči-
ča, ki je Soči posvetil pesem.

Od izvira Soče nadaljujemo našo 
pot ob reki proti Bovcu. Cesta nas bo 
vodila mimo Alpskega botaničnega 
vrta Julijana (ogled možen po plačilu 
vstopnine), kjer lahko občudujemo 
različno alpsko cvetje in rastlinje na 
enem kraju, do vasi Trenta. Tam je 
tudi Dom Trente, v katerem delujeta 
Informacijsko središče Triglavskega 
narodnega parka in Trentarski muzej 
– vstopnica v muzej stane šest evrov 
za odrasle. V njem so predstavljeni 
kulturna krajina, bogata etnolo-
ška dediščina, narava in preteklo 
življenje v Trenti ter posebnosti 
Triglavskega narodnega parka. Če 
omenjeni postanek izpustimo, pa 
ne smemo zamuditi Velikih korit 
Soče, ki so nekaj kilometrov od 
Trente – spremljajmo obcestne table, 
saj je odcep proti koritom (zavijemo 
levo proti Lepeni) označen s tablo. 
Dodajmo, da Velika korita Soče niso 
povsem dostopna in si jih lahko 
ogledamo le na nekaterih mestih 
označene gozdne pešpoti, ki vodi od 
začetka do izteka korit.

Trdnjave soške fronte
Čeprav je malenkost s poti, 

si velja med raziskovanjem Po-
sočja ogledati trdnjavo Kluže, ki je 
ujeta med strma pobočja Rombona, 
Slemena in smaragdno zelena, 70 
m globoka korita Koritnice. Na 

križišču pri avstro-ogrskem vojaškem 
pokopališču zavijemo proti Predelu 
in po nekaj sto metrih vožnje na 
desni ugledamo Kluže, ki so imele že 
v času turških vpadov v 15. stoletju 
obrambno funkcijo – tedaj je bila 
utrdba lesena, pozneje v 18. in 19. sto-
letju pa je dobila današnjo kamnito 
podobo. Med prvo svetovno vojno jo 
je uporabljala avstro-ogrska vojska. 
Na drugi strani ceste, slabe pol ure 
hoda od Kluž, so ostanki utrdbe Fort 
Hermann, ki si jih lahko ogledamo 
na lastno odgovornost. Previdnost 
pa je več kot priporočena tudi med 
vožnjo po ovinkasti cesti ob reki 
Soči, saj ne manjka slabše preglednih 
ovinkov. Takrat prilagodimo hitrost, 
predvsem v ožjih delih, saj nikoli ne 
vemo, ali bo nasproti vozeči avtodom 
ali avtobus v ovinku nehote zasedel 
tudi del našega voznega pasu.

Po ogledu trdnjave Kluže se 
obrnemo nazaj proti Bovcu, ki ga do-
sežemo po nekaj minutah vožnje. V 
Bovcu je tudi spodnja postaja nihalke 
na Kanin, a če smo se podali le na 
enodnevni izlet, bo časa za obisk Ka-
nina vsekakor premalo. Zato pa bi se 
med Bovcem in Kobaridom veljalo za 
hip ustaviti na parkirišču, od koder se 
odpre pogled na slap Boka, ki s svojo 
skupno višino 144 metrov in širino 
18 metrov spada med najveličastnej-
še slapove Evrope. Prav tako ogleda 
vreden je tudi Napoleonov most 
čez Sočo na vhodu Kobarida. Če nas 
podrobno zanima zgodovina soške 
fronte, je ogled Kobariškega muzeja 
(vstopnica za odrasle stane sedem 
evrov) prava odločitev. V bogati mu-

Dolina Soče  
z motorjem  
po dolgem  
in počez

PIŠE: 
BLAŽ KONDŽA

Slap Boka z višino 
144 metrov in širino 
18 metrov spada med 
najveličastnejše v Evropi.

Posočje je zaradi zanimivih cest in 
lepih pejsažev, ki jih spremljajo, zelo 
priljubljena destinacija popotnikov 
na motociklih. Lahko ga prevozimo v 
enem dnevu ali preživimo tam več dni. 

Društvo turističnih novinarjev Slovenije (TNS) 
pod vodstvom predsednika Draga Bulca se 
je odzvalo na pobudo Nedeljskih novic, da 
člani društva prispevajo svoj kamenček v 
mozaik podpore slovenskemu turizmu, ki 
ga je prizadela koronakriza. Člani Društva 

turističnih novinarjev Slovenije so se odpo-
vedali honorarju.

Soča in Blaž 
FOTOGRAFIJE: BLAŽ 

KONDŽA

Velika korita Soče
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zejski zbirki je izpostavljena 12. soška 
bitka, čudež pri Kobaridu, ki slovi 
kot najuspešnejša prebojna operacija 
prve svetovne vojne.

Kobariška kulinarika
Kobarid velja za kulinarično 

prestolnico doline Soče, zato bomo 
pri lokalnih gostilničarjih gotovo 
tudi dobro jedli. Kaj je značilno za 
tamkajšnjo tradicionalno kulinariko? 
Podobno kot drugod po Sloveniji je 
bila vsakodnevna hrana kmečkega 
prebivalstva v Posočju preposta, 
skromna in sestavljena iz malo sesta-

vin. Kljub enolični ponudbi so znale 
gospodinje pričarati različne in oku-
sne enolončnice, močnike, polente, 
družine so razvajale s sladicami, kot 
so bovški krafi in kobariški štruklji. 
Tradicionalne jedi do neke mere oh-
ranja večina gostiln in restavracij po 
dolini, najpristnejšo domačo hrano 
pa zagotovo postrežejo na turistič-
nih kmetijah. Ne nazadnje se Soška 
dolina in Kobarid lahko pohvalita z 
restavracijo z največ Michelinovimi 
zvezdicami pri nas – Hišo Franko, 
kjer ustvarja vrhunska kuharska 
mojstrica Ana Roš.

Razpotje pred Volčami
Motoristični potep nadaljujemo 

proti Novi Gorici, pri čemer pred 
vasico Volče pridemo do razpotja in 
odločitve, ali bomo zavili v Tolmin 
in Most na Soči ali se bomo usmerili 
proti Kanalu in Solkanu. Glavna 
cesta, ki vodi od Tolmina proti Mostu 
na Soči, se nadaljuje proti Idriji, a brez 
skrbi, saj se lahko z Mosta na Soči po 
lokalnih cestah vrnemo na glavno 
cesto proti Novi Gorici. Omenim 
naj še glavni znamenitosti Tolmina 
in Mosta na Soči. Prvi je znan po 
Tolminskih koritih – sprehod po 

urejeni krožni poti nam bo vzel 90 
minut, Most na Soči pa po jezeru, ki 
kljub umetnemu nastanku ohranja 
edinstveno smaragdno barvo Soče.

Mi smo tokrat nadaljevali proti 
Kanalu ob Soči, kjer bi se veljalo 
sprehoditi in si ogledati stari most. 
Od tam do Nove Gorice je še 20 
minut vožnje. Na poti ne spreglejte 
znamenitega železniškega Solkanske-
ga mostu z najdaljšim, 85-metrskim 
kamnitim lokom na železniških 
progah na svetu, čez katerega še 
danes poteka proga, ki povezuje Novo 
Gorico z Bohinjem in Gorenjsko.

12. soška bitka, čudež 
pri Kobaridu, slovi 
kot najuspešnejša 
prebojna operacija 
prve svetovne vojne.

Solkanski most z najdaljšim kamnitim lokom na 
železniških progah na svetu

Posočje in boni
Nedavno objavljena podrobnejša statistika uporabe turističnih bonov 
je Posočje postavila med najbolj priljubljene destinacije, ki so jih 
izbrali uporabniki državnih vavčerjev. Kje vse lahko unovčite bone, 
smo povprašali kar na Javnem zavodu za turizem Doline Soče, ki v 
sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami Bovca, Kobarida, 
Tolmina in Kanala skrbi za promocijo destinacije. »V Dolini Soče je 
veliko ponudnikov, večina sprejema bone. Pretežno gre za nastanitve 
v apartmajih in sobah, na voljo je tudi nekaj lepih kampov, hotelov in 
bolj butičnih ponudnikov,« pravijo predstavniki Posočja in dodajajo, da 
je veliko zanimanja tudi za dopustovanje na turističnih kmetijah. Naj-
boljši naslov za iskanje nastanitve je uradna spletna stran destinacije: 
https://www.soca-valley.com/sl/nastanitve/vse-nastanitve/.

     

Ime in priimek

Naslov prebivališča

E-naslov

Podpis

  V primeru, da sem izžreban/-a, dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba 
Delo d.o.o., osebne podatke objavi.

 Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre, kot je zapisano v drobnem tisku.

  Dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba Delo d.o.o., obdeluje posre-
dovane osebne podatke za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in 
digitalnih produktov družbe Delo d.o.o.

Poštna številka in kraj

Telefon

V/Na, dne

V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:  
Delo d.o.o., marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana,  
s pripisom ODKRIVANJA.  
Sodelujete lahko do torka, 4. avgusta 2020.
S pristopom k tej nagradni igri lahko Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju STO), 
Slovenija, in Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, kot samostojna upravljavca osebnih podatkov vaše osebne 
podatke s prijavnega obrazca obdelujeta za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje o prejeti 
nagradi, javno objavo imena, priimek in kraja bivanja izžrebanca, medsebojnega posredovanja, davčno obdelavo 
podatkov o nagrajenih udeležencih in jih za ta namen hranita še 12 mesecev po zaključku nagradne igre, razen 
če za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače. O nagrajenem udeležencu, ki želi prevzeti 
nagrado, bosta STO in Delo d.o.o. poleg podatkov s prijavnega obrazca obdelovala tudi davčno številko. STO in 
Delo d.o.o. lahko vaše osebne podatke obdelujeta tudi za namene, za katere ste posebej privolili, in jih hranita 
do vašega preklica privolitve. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo 
osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje oz. zahteva dostop dopolnitev, 
popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, 
ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 
Ljubljana, ali na info@slovenia.info oziroma na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, ali na dpo@delo.si ali s 
pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje. Posameznik 
ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni 
podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za 
varstvo podatkov na STO lahko kontaktirate prek elektronskega naslova: info@slovenia.info. Več informacij o varstvu 
osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.slovenia.info oz. spletni 
straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje/. 1024011

Opišite svoj najljubši kotiček

  Želim prejemati e-novice Slovenske turistične organizacije (kadarkoli se lahko 
odjavim prek povezave v prejetih novicah).

V nagradni igri lahko sodelujete na promo.delo.si/odkrivanja

Glavna nagrada: 
Terme 3000 
(Paket Termalni užitki v  
Prekmurski vasi Ajda*****)
2 nočitvi s polpenzionom za  
2 odrasli osebi in 2 otroka

LJUBLJANSKI GRAD 
– ogled  vsebin Ljubljanskega gradu 

TURIZEM LJUBLJANA + MGML 
– kupon za plovbo po reki Ljubljanici + vstopnico 
za dve osebi za ogled stalne razstave Ljubljana

DOBROVNIK 
– obisk Pustolovskega parka na Bukovniškem 
jezeru + pogostitev za 2 osebi

BLED 
– poldnevna izposoja 2 električnih koles

IDRIJA  
– Doživetje za štiričlansko družino  
»Od časov živega srebra do danes«

ROGAŠKA  
– Ogled proizvodnje v Steklarni Rogaška  
+ karta za kopanje Rogaška Riviera

KRANJSKA GORA  
– družinska vstopnica za ogled Slovenskega 
planinskega muzeja za družino  
+ kosilo v Oštariji

ZDAJ JE ČAS ZA  
NOVA ODKRIVANJA!
Skupaj odkrivamo skrite kotičke Slovenije.  
Opišite svoj najljubši kotiček in sodelujte v žrebu za privlačne nagrade.

Trdnjava Kluže

Kogar zanima zgodovina soške fronte, mora 
obiskati Kobariški muzej.


