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Romana Žorž Žvokelj 
 
Člani sekcije goriške regije društva za KVČB smo se že dlje časa dogovarjali, da organiziramo piknik na prostem. 

V vročem poletnem jutru smo se tako odpeljali proti kraju Volarje na Tolminskem, kjer prebivata naša člana 

Vera in Maks, ki sta bila organizatorja piknika. Ob 9.30 uri nas je Vera polna energije in dobre volje počakala 

pred mostom, ki prečka reko Sočo in vodi do vasi Volarje. Most je res omembe vreden, saj njegova širina 

zadošča le enemu osebnemu avtomobilu, srečanje pešca ali celo kolesarja pa predstavlja že kar težavo. V 

zimskih razmerah se most po pripovedovanju domačinov spremeni v bob stezo. Po prihodu v vas smo se najprej 

ustavili na domačiji Vere in Maksa, tam pustili naše jeklene konjičke in naše druženje začeli s klepetom ob 

kavici. Pred domačijo nas je pričakal tudi naš prav poseben TAXI na bio pogon, ki  je bil namenjen transportu 

stvari potrebnih za piknik, kaj pa pomeni bio pogon, prepuščam vaši domišljiji.  

Ker je bilo sonce že kar visoko na nebu, vremenoslovci, pa so napovedovali temperature vse do 38 stopinj 

cezija, smo se kar hitro opravili na pohod proti našemu cilju. Pot se je skozi gozdičke počasi vzpenjala. Da pa 

nam na poti ne bi bilo dolgčas sta poskrbeli naši članici Milena in njena vnukinja Sara. Milena se ukvarja z 

nabiranjem zdravilnih zelišč in pripravo različnih čajnih mešanic, kar nam je teoretično tudi že predstavila na 

enem naših prejšnjih srečanj. Že na štartu sta vsem udeležencem razdelili lično skripto z naslovom 

»Spoznavanje in prepoznavanje zelišč v naravi«. V gradivu so predstavljene najpomembnejše rastline, ki so 

namenjene lajšanju težav, povezanih s črevesnimi boleznimi. Naša naloga pa je bila, da pozorno opazujemo 

naravo okoli sebe in kakšno izmed rastlin poskušamo prepoznati in nabrati. 

Po dobri urici hoje, smo dosegli naš cilj, to je vrh Kupč na nadmorski višini 495 m. Tu sta nam svoj vikend za 

namen našega druženja dobrodušno odstopila prijazna gospa Marija in gospod Pavli, ki sta se nam kasneje tudi 

pridružila. Z vikenda se odpira čudovit razgled na dolino reke Soče, Tolmin in okoliške hribe. Ob prihodu na cilj 

smo seveda najprej nazdravili z domačim Jagrom, ki ga je pripravila naša zeliščarka Milena. Maks in Boris, ki sta 

s TAXijem do vikenda pripeljala stvari potrebne za piknik,  sta se med tem, ko sta nas čakala zelo izkazala, tako, 

da smo lahko kaj kmalu začeli s kosilom, saj smo bili po pohodu, že kar pošteno lačni. Po čevapčičih, ražnjičih, 

krompirju, bučkah, zelenjavnih polpetih, pecivu, sadju in ostalih dobrotah, se nam je seveda prilegel počitek v 

hladni senčki. Ker pa je naša zeliščarka Milena zelo težko pri miru, nas je presenetila z znanjem nove veščine in 

sicer ji je v tem času uspelo zmasirati nekaj naših članov. Glede na to, da naše srečanje ni bilo namenjeno le 

zabavi, ampak tudi temu, da izvemo in se naučimo kaj novega, je po našem počitku Milena v sodelovanju z 

vnukinjo Saro pripravila predavanje o zdravilnih rastlinah, ki se uporabljajo pri črevesnih boleznih. Ker je teh 

rastlin res veliko, smo jih prej v naravi uspeli najti in prepoznati le nekaj. Milena se je res potrudila in s seboj 

prinesla še primerke ostalih rastlin, Sara pa nam je za vsako razložila pri kakšnih težav se uporablja in kako 

ustrezno pripraviti poparek, čaj, tinkturo…. 

Kasneje smo se odpravili na ekskurzijo po okolici vikenda, ki je bila v organizaciji Maksa, ki se je tu potepal že od 

malih nog. Najprej smo si ogledali taverno Gozdič iz prve svetovne vojne, iz katere se razprostira razgled po 

celotni soški dolini, na drugi strani pa sta vidni vasi Vrsno, slap Brinta in Sevce. Spustili smo te tudi do 

slikovitega slapa Rut. Prav po poteh, kjer smo hodili je potekala soška fronta, ki bila devetdeset kilometrov 

dolga vojna linija in je obsegala območje od Rombona do Jadrana. Vojna je tu pustila veliko sledov, kot so 

strelni jarki, taverne, utrdbe…V nadaljevanju smo si ogledali še enega izmed takih ostankov in sicer ostanke » 



vojaške mulatjere«. Gre za oskrbovalno pot, ki so jo zgradili italijanski vojaki . Na vozovih so po njej vozili 

tovorne topove, orožje, hrano, vodo in streliva. Tu se še vedno najdejo tudi razni predmeti vojakov.  

Med našim pohodom smo seveda nabirali in dopolnjevali našo zbirko zelišč, predvsem smo se posvetili 

nabiranju šentjanževke. Milena nas je s tem, ko je s seboj prinesla olivno olje in kozarčke motivirala k temu, da 

le te kar najbolj napolnimo in si sami pripravimo zdravilno olje, ki jo uporabno za marsikatero težavo. 

Ko smo se vrnili k vikendu se je že temnilo, v daljavi pa se je slišalo grmenje in videlo bliskanje popoldanskih 

neviht. Sledila je bogata večerja, ki smo jo popestrili s pripovedovanjem zanimivih pripetljajev iz preteklosti, ter 

izmenjavi pozitivnih izkušenj kako lajšati naše zdravstvene težave. Ker je bilo za vrnitev v dolino že pretemno , 

nobeden izmed naše druščine pa ni imel za nedeljo nobenih posebnih obveznosti, s seboj pa smo imeli tudi 

precej potrebne opreme, je bila soglasno sprejeta odločitev, da na vikendu prenočimo. Glede na to, da smo bili 

vsi kar prijetno utrujeni, smo kar hitro zajadrali v deželo sanj.  

Že zgodaj zjutraj nas je pozdravil čudovit sončen dan. Ob sončnem vzhodu s čudovitim pogledom na reko Sočo 

smo popili jutranjo kavico in se posladkali s pecivom. Sledilo je še pospravljanje in pomivanje posode, ki smo jo 

pustili od prejšnjega večera. Ko je bilo vse pospravljeno, smo se polni lepih vtisov odpravili v dolino. S težkim 

srcem smo se poslovili od prelepe Tolminske in drug od drugega, saj nas je dvodnevno druženje še posebej 

povezalo.  Obljubili smo si, da je potrebno piknik čim prej spet ponoviti.  

Ob koncu bi se rada zahvalila gospe Mariji in gospodu Pavliju, ki sta nam omogočila druženje in nočitev na 

njunem vikendu. Posebna zahvala gre  tudi našim članicam Mileni in Sari za vse njuno znanje, ki sta ga delili z 

nami. In seveda lepa hvala Veri in Maksu, ki sta vso zadevščino tudi organizirala.  Zahvala pa tudi vsem ostalih 

članom, ki jih nisem posebej omenila, saj je prav vsak izmed njih prispeval svoj delček v mozaiku čudovitega 

dvodnevnega druženja.  

 

 

 

 

 


