
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana                       
 1962-2022    60 LET 

 Planinska skupina Pošte in Telekoma Nova Gorica         
Naslov:                 Cesta  25 . junija 1p      5000 Nova Gorica   
Spletna stran  : www.pdrustvo-ptlj.si  pod stran PS Nova Gorica 
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:                                             

DATUM IZLETA 19.3.2023 

SMER IZLETA:    

Izliv reke Soče 

 
VODJA     

INGRID PERŠOLJA 
 

040 292 915 
 

POMOČNIK: 
 

KARMEN PAHOR 
 

031 891 289 
 

ODHOD: 9,00 

ZBORNO MESTO: Mejni prehod Vrtojba  
 

POVRATEK: Popoldan 

VRSTA PREVOZA: Osebni avto 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka  tura 

 DOLŽINA  HOJE 5-6 ur 

RELATIVNA VIŠINA:  m 

OPREMA:  rokavice, kapa, očala, pohodne palice, primerni čevlji za bolj močvirnati svet 

OBVEZNI DOKUMENT Osebni dokument, veljavna planinska in zdravstvena  izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost, 

ŽIGI:  

HRANA IN PIJAČA:  iz nahrbtnika 

Opis poti -  glej spodaj  

STROŠKI IZLETA : Prevoz poravnate šoferju 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Zaradi organizacije prosim prijave do petka zjutraj 

opomba  

 
OPOZORILO:S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter 
izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima 
plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim 
kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika! Vsem udeležencem 
želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdrustvopt-lj.si/


Ideja za izlet: Izliv Soče 

Izliv Soče v Jadransko morje se nahaja v naravnem rezervatu Isola della Cona blizu Tržiča v 

Italiji, oziroma kot mu pravijo Italijani Monfalconeja. Številni dvojezični napisi vas opomi-

njajo, da tu še vedno živijo slovenski zamejci. V osrednjem delu naravnega parka, dober ki-

lometer stran od ustja reke Soče, je urejena izvrstna krožna učna pot, kjer boste lahko spoz-

nali in opazovali številne močvirske ptice, dvoživke, žuželke, pa tudi nekaj konj, ki se pro-

sto pasejo znotraj parka. 

Zanimivosti 

Ob poti so urejene številne opazovalnice ptic, kjer vas bo najbolj navdušil pisani 

čebelar. Z nekaj sreče boste naleteli na prestrašeno kačo, v bolj zaraščenih prede-

lih močvirja pa boste zlahka opazovali številne barvite kačje pastirje in žabe. Sam 

rezervat obsega približno 2400 hektarjev in je pravi raj za ljubitelje ptic, saj jih 

tam stalno ali začasno prebiva približno tristo. 

  

Lahko se sprehodite tudi povsem do ustja reke Soče, 

ki se lenobno vije med številnimi lagunami in zamoč-

virjenimi otočki in popolnoma nič ne spominja na ži-

vahno gorsko turkizno obarvano lepotico, kot jo 

imate v spominu obiskovalci Severne Primorske. 

  

Številne učne table vas bodo poučile tudi o bogatem živalskem podvodnem svetu 

naravnega parka. 

  

 

  



Zahtevnost in oprema 

Gre za lahko označeno pot. Ožji del poti po naravnem parku Isola della Cona je 

primeren tudi za najmlajše otroke, ki so komaj dobro shodili, saj je pot lepo vzdr-

ževana in povsem položna. Zaradi dolžine poti jim po potrebi pomagate z noše-

njem. Pot lahko opravite tudi z vozičkom za otroke, če ste ga pripravljeni nositi 

preko krajših stopnic, preko katerih prečimo ožje zamočvirjene kanale. Pot z vo-

zičkom je mogoča le v suhem. 

   

Višina in čas 

Višina: 8 m 

Višina izhodišča: 4 m 

Časi: Sprehod po naravnem parku Isola della Cona na izlivu reke Soče v 

morje nam bo vzel 2 do 4 ure hoje, odvisno od tega, koliko se boste posve-

tili številnih učnim tablam ter opazovanju ptic in ostalih živali, ki jih boste 

srečali na poti. Začetek poti se nahaja v parku in je označen.  

  

 

  



Kako do izhodišča 

Peljete se preko mejnega prehoda Fernetiči proti Monfalconeju, kjer zapustite av-

tocesto na izvozu Monfalcone Ovest (Zahod), Redipuglia. Na prvih štirih krožnih 

križiščih sledite izvozom za Grado (Gradež), Monfalcone. Na petem krožnem kri-

žišču izberete izvoz Grado, Isola della Cona. Na šestem krožnem križišču izberete 

izvoz Isola della Cona, sledite rečnemu kanalu približno 1 km do prvega križišča, 

kjer zavijete desno v smeri table Isola della Cona. 

  

Peljete se po makadamski cesti in pri nasipu zavijete desno ter se peljete mimo 

parkirišča. Prečkate nasip in zavijete takoj desno. Nadaljujete naravnost po maka-

damski cesti in sledite reki Soči vse do parkirišča, kjer se cesta konča. Parkirate ali 

prečkate nasip in parkirate na drugi strani pri stavbi, kjer je vhod v park.  

  

 

  

Pot po naravnem rezervatu 

S hojo pričnete na vstopu v park, kjer plačate  vstopnino. Držite se označene poti, 

ki vas vodi mimo centra za obiskovalce, račjega muzeja, velike ptičje opazoval-

nice v treh etažah in naprej mimo številnih opazovalnic ptic. Pot je ves čas povsem 

položna ter občasno, ko prečkate ožje kanale, opremljena s kratkimi lesenimi stop-

nicami, ki so edini vzpon, ki ga boste deležni na poti. Označena je tudi pot, ki vas 



pripelje povsem do izliva reke Soče v morje. Ta del poti vam bo vzel približno eno 

uro in pol hoje. Na izhodišče se vrnete po isti poti.  

  

Opis poti in fotografije: V naravi. 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

http://vnaravi.si/gps-sledi/456-podravska/374-piramida-mestni-vrh-kalvarija

