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Člani goriške sekcije društva KVČB smo se dogovorili da bomo tudi oktobrsko  srečanje preživeli z druženjem v 

naravi .Odločili smo se, da raziščemo Kolovrat. Kot da bi vreme vedelo kaj smo si zadali je sonce v soboto že zjutraj 

naznanjalo čudovit jesenski dan. 

In smo se odpravili proti Tolminski. Po vijugasti cesti ,ob z jutranjo meglico pokriti Soči, skozi Deskle, Kanal, pa 

Ročinj in Doblar, na odcepu ceste smo zavili levo proti Volčam in v krožišču v smeri Kobarida do Volarjev. V to smer 

ni najbližje poti. Če pa to narediš za svojo dušo, se ta ne meri v ovinkih in kilometrih. Tu je edino merilo malo bolj 

ali  malo manj lep dan. No, kakšen je tukaj malo manj lep dan še ne vem. Do zdaj so bili vsi zelo lepi! Tudi ta! Na 

koncu te razpotegnjene vasice je dom naše Vere in Maksa. Ob jutranji kavici in sladkih dobrotah se prileže tudi 

klepet. 

Sonce se je že močno usidralo na nebu ni mi se odpeljemo proti Kolovratu. Cesta nas pelje iz Volarjev skozi Volče. 

Tu se prične vzpenjati in po nekaj ovinkih se ustavimo. Maks je rekel da samo za trenutek. Pa se je splačalo. Maks je 

poln informacij in vedenja o tej krasni stvari v že tako lepi Soški dolini. Posočje ima to »napako«, da v njem ni konca 

lepot. In ena izmed njih je tudi Kolovrat .Je okoli 7km dolg gorski greben, ki se razprostira na višini800 do 1100mnv 

z najvišjim vrhom Kuk(1243mnv). Po slemenu Kolovrata poteka državna meja med Italijo in Slovenijo. Odpravimo 

se naprej in na parkirišču ob razcepu cest za Kolovrat in Solarji parkiramo .Peš se odpravimo do nekdanjega 

mejnega prehoda z Italijo Solarji. Na ozemlju med prehodoma je spomenik prvemu italijanskemu vojaku ubitemu v 

teh krajih med prvo svetovno vojno. Ker je okrepčevalnica zaprta si privežemo dušo z domačimi »zdravili«. Med 

povratkom k avtomobilom nam Maks pokaže tudi kje je potekala stara cesta po grebenu, ki pa se je sčasoma 

zarasla v ozek kolovoz. Zopet v avtomobile in veselo dalje. Cesta pelje po severni strani grebena in je zelo 

razgledna. Od tu je prekrasen razgled na dolino Soče v smeri Kobarida. Zamuditi ali spregledati takšen pogled na 

sinje modro Sočo bi bil res velik greh. Prispemo na vrh Kolovrata Na grad. Mir vlada tu Sprehodimo se do razgledne 

točke. To pa je pogled za dušo. Globoko spodaj najlepša reka  srebrika  in nekoliko umirjeno  vijuga. Od tu vidimo 

Tolmin, Kobarid in odprto tesen iz katere priteče Soča. Daleč na obzorju so vzhodni in zahodni Julijci. Vrnemo se do 

informacijske table,ki nam postreže z informacijami. Tu Na gradu je sedež pomembnega muzeja na prostem. Tu so 

določili tretjo črto italijanske vojske. Pod vzpetino Na gradu pa so zgradili najbolj utrjen del celotnega italijanskega 

obrambnega sistema. Celoten greben je bil in je deloma še prepleten z nekaj obroči utrjenih jarkov, podzemnimi 

bunkerji, s topniškimi opazovalnicami in jarki. Narava je blagodejno prekrila smrt in razdejanje, sledovi vkopavanja 

in betoniranja pa so ostali. Dostop do položajev je danes lahek.  Tudi mi se odpravimo po stopnicah v rove in 

opazovališča, pa zopet po zanimivih polžastih stopnicah v naslednji rov. Prehodi so ozki. Iz strelskih jarkov ponekod 

rastejo čudovite breze kot simbol miru padlim vojakom. S travnatega vrha ,kjer je vpisna knjiga, se nam je odprl 

pogled na Matajur, Krnsko pogorje, Idrijsko-Cerkljansko hribovje do Trnovskega gozda. Naša radovednost je  tu  

zaenkrat  potešena. Posedemo se na klopi, ki so nas ves čas vabile. Moči za  nadaljne  pustolovščine si »naberemo« 

z doma pripravljenimi dobrotami. Med  martinčkanjem  na toplem soncu si s pogovorom urejamo misli. Čas je za 



nadaljevanje poti. Na desni strani s pogledom spremljamo Krnsko pogorje in Kanin, na levi pa nam pogled seže čez 

Benečijo in Furlansko nižino do morja. Parkiramo ob cesti in zakorakamo s poti po puhasti jesenski travi kot bi 

hodili po debeli preprogi. Pot nas pelje čez pašnik naravnost do razgledališča  na južni strani grebena .Daleč  na 

obzorju se nam svetlika morje .Pot nadaljujemo skozi Livške Ravne proti Livku. Tu je na desni strani, kjer je nekoč 

bila smučarska koča  postavljeno počitniško naselje Nebesa. Gospa Ana nas je prijazno sprejela, nam razkazala 

naselje in povedala marsikaj zanimivega o zgodovini nastanku le-tega. Čeprav cene niso ravno za naš žep,smo bili 

vseeno zadovoljni,da smo bili še živi enkrat v Nebesih. Poslovimo se in odpeljemo dalje proti Livku .Sonce je še 

vedno božalo naravo, mi pa se spustimo v dolino. 

Pri Veri in Maksu nas je že čakala prav »ta prava mineštra«, ki nam je šla hitro v slast .Da pa k mineštri paše meso z 

žara se ve. Mnogo smo si imeli za povedati o današnjem dnevu, premleti občutenja in vtise. Pogovora kar ni in ni 

hotelo biti konca. 

Počasi je dan ugasnil. Lep dan! Pa kakšen naj bo dan, če ne lep, ko ga pa preživljaš z dobrimi ljudmi, ki ga preživljaš 

v tako lepi dolini ob najlepši reki na svetu-naši Soči. 

Veri in Maksu EN VELIK HVALA! 

 

 


