Izlet v Tolminska korita in Kolovrat, muzej na prostem Sekcije
pomurske regije
Jože Magdič
Člani društva Sekcije pomurske regije smo se v soboto 1. 6. 2019 podali na naš vsakoletni izlet - letos je bil naš
cilj ogled Tolminskih korit in njegove znamenitosti. Zbrali smo se ob 5. uri na avtobusni postaji v Gornji Radgoni.
Izleta se je udeležilo 7 članov društva. Iz Gornje Radgone smo pot nadaljevali proti Grabonošu ter nato po
avtocesti do Trojan, kjer smo naredili krajši postanek. Pot smo nadaljevali proti Ljubljani in Logatcu, kjer smo
zapustili avtocesto. Sledila je vožnja v smeri Idrija – Tolmin.
V centru Tolmina smo zavili desno v smeri Zatolmina. Prispeli smo do velikega parkirišča pri okrepčevalnici, kjer
smo parkirali, popili kavo in se peš odpravili naprej.
Iz parkirišča vodi pot do hišice, kjer smo plačali vstopnino. Tam smo zapustili cesto in se po urejeni potki spustili
proti sotočju Tolminke in Zadlaščice. Prispeli smo do turkizne vode, prečkali mostiček in pot nadaljevali po levi
strani. Zakorakali smo v ozko in temačno sotesko Tolminke, kjer so nas obdajale 60 metrov visoke stene. Skozi
tunele smo se sprehodili do konca poti, kjer je izvir termalne vode. Izvira sicer ne vidimo, smo pa sredi
enkratnega naravnega ambienta na samem dnu korit. Po isti poti smo se vrnili nazaj do mostička in nadaljevali
po levem bregu do sotočja obeh potokov. Tu smo šli levo in pričeli slediti Zadlaščici. Ta soteska je prav tako
divja in bolj zaraščena. Sprehajali smo se visoko nad koriti. Na nekaterih mestih je potrebno tudi nekaj
previdnosti! V koritih Zadlaščice se je na ozkem delu soteske zagozdila velika trikotna skala, imenovana
Medvedova glava, ki je lepo vidna iz urejenega razgledišča. Vrnili smo se po isti poti do razcepa poti, kjer smo šli
desno in se povzpeli do ceste. Nekoliko naprej po cesti je Dantejeva jama, kjer naj bi sloviti italijanski pesnik
Dante Alighieri dobil navdih za svojo Božansko komedijo. Jama je sicer raziskana dober kilometer, a več kot
vhoda vanjo brez spremstva jamarjev ne moremo videti. Pot smo nadaljevali do Hudičevega mostu, ki so ga
zgradili že avstro-ogrski vojaki v času soške fronte. Pogled nam je padel globoko v Tolminko, kjer smo se pred
nekaj trenutki sprehajali. Po cesti se vrnemo do parkirišča.
Po kosilu smo se odpeljali na hrib Kolovrat na 1115 metrih nadmorske višine, kjer je muzej na prostem. Na
desnem bregu Soče se med Kobaridom in Tolminom dviga razgleden greben Kolovrata, od koder se odpira
izjemen pogled na nekdanje bojišče soške fronte od Kanina, Krnskega pogorja do Svete Gore; na drugo stran pa
nam pogled čez Benečijo in Furlansko nižino seže do Jadranskega morja. V času prve svetovne vojne je
italijanska vojska na Kolovratu zgradila obsežen sistem tretje obrambne črte, poimenovane »linea d' armata«,
del te je danes urejen v muzej na prostem. Tu so poveljniška in opazovalna mesta, mitralješki in topniški
položaji, kaverne ter mreža strelskih jarkov. Muzej na prostem Kolovrat je čezmejni muzej, ki se nadaljuje tudi
na italijanski strani.
Po 16.30 uri smo se odpravili proti domu čez Novo Gorico proti Ljubljani in Trojanam, kjer smo se še enkrat
ustavili, kupili krofe, sladoled ter se odpravili domov. Skupaj smo preživeli spet en lep dan, ki ga je za piko na i
spremljalo še lepo vreme.

