
Po Soški poti - 
od izvira reke Soče do vasi Kal - 

Koritnica 
 

V nedeljo, 13. maja 2012, ob 5. uri na Glaziji 
 

Vabimo vas na pohod po Soški poti od izvira reke Soče do vasi Kal – Koritnica. 

Z avtobusom se bomo odpeljali preko Krajnske gore in Vršiča do Kugyjevega 

spomenika in nato koče pri izviru reke Soče. 

 

Dobimo se na naših že znanih avtobusnih postajališčih ter ob 5.00 na Glaziji in 

ob 5.10 v Žalcu, od koder se odpeljemo v smeri proti Gorenjski. 

  

Soška pot poteka od izvira Soče v Trenti do meje Triglavskega narodnega 

parka. Pot bomo začeli ob Kugyjevem spomeniku, nato se bomo povzpeli do 

izvira Soče in nadaljevali ob njeni strugi. Spotoma bomo obiskali alpski 

botanični vrt Juliana. To, kar v skalni strmini nad 2000 m razveseli napetega in 

preznojenega plezalca, lahko na višini 750 do 800 metrov v Juliani očara tudi 

popotnika po Soški poti, s tem da rožice tu doli cvetijo že v času, ko je njihovo 

domovanje še pod snegom. Juliana pa se staplja s svojo okolico, gore z vseh 

strani gledajo vanjo kot v otroka v zibelki: visoki grebeni Prisojnika, zbrazdano 

čelo Velike Dnine, nažagani zidovi Velikega Špičja; vsi se zdijo  kot odprta 

posušena koža nad temnimi strmimi gozdovi. 

 

Pot ob Soči je vznemirljiva in čudovit. očara nas z lepoto Soče, njenimi slapovi, 

soteskami, koriti in bistrostjo njenih voda zelenkaste barve. Naš del poti je dolg 

okoli 20 kilometrov in ga bomo prehodili v 5 urah nenaporne hoje. Zaključili 

bomo ob sotočju Koritnice in Soče. 

 

Turo bosta vodila VPZS Janez Oman in Mitja Čmer. Prijave na tel. št. 041 494 

530 – Janez in 041 368 651 – Mitja. Strošek prevoza in cestnine 18 € se plača 

na avtobusu. Ne pozabite na veljavni osebni dokument, saj se bomo vračali čez 

Italijo. 


