
OPIS 
Dom pod Ježo, planinska koča III. kategorije, 
se nahaja na severnem robu Kanalskega 
Kolovrata tik ob meji z Italijo na nadmorski 
višini 740 m.  
Pred osamosvojitvijo je bila to obmejna 
stražnica, ki smo jo kanalski planinci z 
lastnim delom in številnimi prostovoljnimi 
urami preuredili v prijeten dom.  
Slemenska cesta, ki povezuje Goriška brda s 
Kobaridom preko Kolovrata, omogoča dostop do 
doma skozi vse leto.  
Pri nas si lahko privoščite počitek kolesarji in 
motoristi, pohodniki in izletniki - vsi, ki 
uživate v slikoviti pokrajini zahodne Slovenije 
in raziskujete ostaline prve svetovne vojne ob 
nekdanji »železni meji« z Italijo.  
Okolica doma vam nudi prijeten sprehod do 
tolmunov na reki Idriji, do sotesk Doblarca ali 
do razgledišč nad smaragdno reko Sočo. 

 

RAZGLED 
Izpred doma lahko opazujemo nežno hribovje in 
gručasta naselja Tolminske, če pa se 
povzpnemo nekoliko više na Ježo, Očno, Deveti 
konfin ali Na grad, se nam odprejo čudoviti 
razgledi na Alpe, s Sočo v ospredju, pa na 
Matajur, Benečijo ter Furlansko nižino in vse 
do morja. 

 

TURE 
- Ježa; Na gradu = ½ ure; 1 ¾ ure 
- Deveti konfin; Očna = ¾ ure; 1 ¾ ure 
- Globočak = 2 uri 

 

  

PONUDBA IN KAPACITETE 
 gostinska ponudba  

- hrana in pijača 
- jedilnica – 50 sedežev 
- mize na prostem – 70 sedežev 

 prenočišča  
- skupna soba - 40 ležišč  
- soba – 3 ležišča 
- zimska soba – 6 ležišč 

 tabori, šole v naravi, skupine 
 

 

 

 
 
 

Prisrčno vabljeni v naš planinski dom! 

Postregli vam bomo s toplo jedjo in hladno pijačo! 

Poskrbeli bomo za vaš miren počitek! 

 

Pričakujemo vas! 

 
 

Vsebina, oblikovanje in tisk: Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal 
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 Planinski dom III. kategorije 
 

 
 
 

 Kuščarji 3, 5215 Ročinj 
 

 031 255 231 
 
 

 dom.pod.jezo@gmail.com 
 

  http://www.pd-kanal.si 

  http://www.pzs.si/koce.php?pid=347 
 
 

Dom je odprt od maja do oktobra: 
 

PETEK: 16.00–22.00 
SOBOTA: 10.00–22.00 

NEDELJA: 10.00–22.00 
 

Najavljene skupine -  
po predhodnem dogovoru tudi izven navedenega 

urnika čez celo koledarsko leto. 



DOSTOP 
 
 

Iz smeri Kobarid-Kanal 
 

 (Kobarid) Idrsko – Livek – Livške Ravne 
– muzej na prostem Na gradu – mimo 
odcepa za mejni prehod Solarji (smer 

Kambreško)    

 (Tolmin) Peršeti (smer Kolovrat) – Volče – 
dolina potoka Kamnice – križišče s 
slemensko cesto (smer Kambreško) - mimo 
odcepa za mejni prehod Solarji (smer 

Kambreško) 
 

 (Čiginj) Ušnik – Volčanski Ruti (smer 

Livek) – Pologar – Vogrinki (smer Livek) 
 

 Doblar – dolina Doblarca (držimo se glavne 
ceste) – Osredek – Pušno (smer Livek) – 
Vogrinki (smer Livek)  

 

 Ročinj – Kambreško – Srednje (smer Livek) 
– Pušno (smer Livek) – Vogrinki (smer 

Livek) 
 

 Kanal (smer Lig) – Čolnica – križišče (smer 

Kambreško) – Kambreško – Srednje (smer 

Livek) – Pušno (smer Livek) – Vogrinki 
(smer Livek) 

 

Iz smeri Nova Gorica ali Goriška brda 
 

 Vrhovlje (Plave) – Korada – Lig – 
Kambreško – Srednje (smer Livek)  – 
Pušno (smer Livek)  – Vogrinki (smer Livek) 

 

Iz Italije  
 

 preko Benečije – mejni prehod Solarji 
 

 

 

     
 

1. Slap Savinka ob cesti Ročinj-Kambreško  
2. Soteska Doblarca z ozkimi koriti in 

slikovitimi slapovi – zaščitena naravna 
dediščina 

3. Ostaline prve svetovne vojne - kaverne na 
Globočaku 

4. Vodnjak na Dolini 
5. Biserna voda v tolmunih mejne reke Idrije 
6. Vaško korito »Pušnarski zdenc« - kamnito 

korito pod Pušnim  
7. Mogočen hrast nad Osredkarjem – zaščitena 

naravna dediščina 
8. Pot pod noge – na Očno, Na grad ali na Ježo 
9. Nekoč je bila tod meja - mejni kamen ob 

izviru reke Idrije 
10. Muzej na prostem Na gradu  
11. Venec naših gora od Krna in Batognice preko 

Tolminskega Kuka,Vrha nad Škrbino,Vogla 
in Rodice do Črne prsti  

12. »Zdenci« - studenci ob cesti Volče-Kolovrat 
13. Pogled na smaragdno Sočo z razgledne točke 

nad Volčami 
 

Zemljevid: Atlas Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2005; topografski zemljevid str. 95 in 115; M 1 : 50 000 
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