
 

Dolina reke Soče – raj za ljubitelje lepih Instagram fotografij 
 

Reka Soča je ena izmed najbolj osupljivih rek v tem delu Evrope, ki s svojo smaragdno 

barvo in prvinsko čistostjo teče v objemu gora in po alpski dolini, ki ne privablja le 

športnih navdušencev, pohodnikov in ljubiteljev narave, ampak tudi vse, ki želijo/želite 

svoj Instagram profil obogatiti z najlepšimi fotografijami.  

Dolina reke Soče je pravi raj za ljubitelje lepih Instagram fotografij, ki jih lahko ustvariš vse od 

njenega izvira pod pobočjem Julijskih Alp do soteske pri Solkanu. Če slediš njeni strugi, te 

čaka mnogo naravnih biserjev, ki jemljejo dih tako v živo kot na slikah. Korita, sotočja, ozke 

soteske, hitre brzice, kamniti rečni mostovi, slapovi in neokrnjena narava Triglavskega 

narodnega parka. Skorajda magična dežela z najbolj fotogeničnimi postanki! 

Zbrali smo 12 najlepših lokacij za slikanje vzdolž reke Soče. Zagotovo pa boste ob 

raziskovanju doline tudi sami našli še neodkrite kotičke za popolno Instagram 

fotko.  

1. Kekčeva domačija – zen postojanka v Trenti, nedaleč od izvira Soče  

V neokrnjeni dolini Trente, stran od turističnega vrveža, se skriva tudi kraški izvir Soče. Izvir si 

le pojdi ogledati, a ker se nahaja v temni globeli, boš težko ujel/-a dovolj svetlobe za dobro 

fotko. Nič zato. Nedaleč stran v samem osrčju Trente lahko obiščeš Kekčevo domačijo, kjer 

lahko nekaj dobrega poješ in popiješ, ter poiščeš popolno postavitev ob naravnem bazenčku, 

da v sliko ujameš mogočni Jalovec in visokogorske pašnike.   

https://www.instagram.com/p/BoBTTVcFJ7o/?utm_source=ig_web_copy_link 

2. Cesta po dolini Trente – čudoviti razgledi na gore in vijugaste rečne soteske  

Cesta iz Bovca vodi do Trente, od tja pa vse do visokogorskega prelaza Vršič in čezenj do 

Kranjske gore. Zgradili so jo že leta 1906, kar ji daje poseben pridih nostalgije iz obdobja 

avstro-ogrske monarhije. Po dolini Trente se cesta vije tik ob reki Soči in ponuja čudovite 

razglede na okoliške vrhove in rečne soteske. Posebej pozimi, ko ni veliko prometa, lahko 

ustvariš nepozabno fotografijo in se preleviš v drznega popotnika, ki hodi novim izzivom 

naproti.   

https://www.instagram.com/p/B9MhLCtBuoV/ 

3. Velika korita Soče – ko te moč narave povsem prevzame  

Velika korita Soče, pravi naravni biser Triglavskega narodnega parka, spadajo pod top 

lokacijo v dolini reke Soče, saj je ravno tu pravi raj za ljubitelje lepih Instagram fotografij. Tu 

lahko narediš čudovite fotografije in zajameš deročo reko, ki je izoblikovala ozko sotesko s 

koriti in vodnimi zavesami, ki se prelivajo v svetlobo obsijane turkizne tolmune.  

Naročnik razvija in uokvirja slike. Bralca privabijo fotografije ob vsaki postojanki. Narejen je tudi 

interaktivni zemljevid s točkami.  



https://www.instagram.com/p/ByZnFWGCGRO/ 

4. Smaragdni tolmuni v Lepeni – 3,2,1,…skok v kristalno čisto vodo   

Od Velikih korit naprej, na sotočju vhoda v dolino Lepene, se reka Soča izliva v globoke 

smaragdno zelene tolmune, ko lahko vidiš prav vsak kamenček na dnu reke. Tu je tudi 

priljubljena točka za osvežitev v vročih poletnih dneh. Če imaš dovolj poguma, da skočiš v 

vodo, ki ima nekaj več kot 10°C, ne pozabi, da ob skoku lahko narediš noro fotografijo. Všečki 

na Instagramu? Opravljeno ✓ 

https://www.instagram.com/p/BmP32UOl6lD/ 

5. Avtentične lesene brvi v Čezsoči – fotografija za na razglednico  

Med raziskovanjem doline Soče boš opazil/-a, da reko lahko prečkaš čez številne kamnite 

mostove in mostičke. Za popolno Instagram sliko pa poišči lesene brvi v Čezsoči, ki 

navdušujejo z avtentičnostjo, saj sovpadajo s kulturno krajino. V fotografijo lahko ujameš 

čudovito barvo reke in okoliške alpske vršace.  

https://www.instagram.com/p/B0k4M1ggVZK/ 

6. Rafting po Soči  – nepozabna dogodivščina med brzicami  

Dolina reke Soče ni le raj za ljubitelje lepih Instagram fotografij, ampak privablja tudi 

navdušence nad vodnimi adrenalinskimi športi. Rafting po hitrih brzicah kristalno čiste reke 

od Čezsoškega Loga do Trnovega ob Soči je zabavna dogodivščina, ki je ne smeš zamuditi. 

Organizatorji bodo poskrbeli za skupinske slike, da boš imel/-a lep spomin na nekoliko 

drugačno popotovanje po reki. Lahko se preizkusiš tudi v kajaku.  

https://www.instagram.com/p/CK3zH_lFQRz/ 

7. Zipline spust po kanjonu Učja – posnetki iz zraka, ki jemljejo dih  

V soteski Učja se nahaja največji zipline park v Evropi. Če želiš bovško kotlino, sotesko reke 

Soče in najvišje vrhove Julijskih Alp opazovati iz ptičje perspektive in z vetrom v laseh, se 

podaj na nepozabni spust po zipline jeklenici, ki je dolga kar 4,5 kilometra. S sabo lahko 

vzameš GoPro kamero in narediš posnetke v zraku, ki jemljejo dih.  

https://www.instagram.com/p/CIn780sFKFT/ 

8. Slap Kozjak – skrit v tančico skrivnosti, ki kar kliče po foto objektivu   

Misteriozen in v temačne stene objet slap Kozjak pri Kobaridu velja za enega izmed najlepših 

slapov v tem delu Slovenije. Do njega vodi pot čez lesene brvi in skozi gozd, ki v poletnih 

mesecih daje senco. V smaragdno zelenem tolmunu se ne moreš kopati, saj je to varovano 

naravno območje, lahko pa se slikaš pod njim in ujameš snop svetlobe, ki pronica skozi 

kamnito dvorano, kar daje vodi poseben čar.  

https://www.instagram.com/p/CEUiqyEpu41/ 

9. Kobarid – mestece, ki s svojo arhitekturo oživlja kulturno dediščino   



Prikupno mestno jedro ponuja številne kotičke, kjer lahko pritisneš na sprožilec in ovekovečiš 

uličice, ki se niso kaj dosti spremenile vse od časa, ko je tu potekala soška fronta. O tem priča 

tudi Kobariški muzej prve svetovne vojne. Bogata arhitekturna dediščina mesteca ob reki 

Soči nudi idealno postavitev za pobeg v preteklost in nenazadnje tudi lepe lokacije za 

Instagram fotke.  

https://www.instagram.com/p/CGDP7qHF6VH/ 

10. Dolina reke Soče – raj za ljubitelje lepih Instagram fotografij in dobre glasbe   

Če si se že naužil/-a spokojnih trenutkov v naravi, lahko tvojemu izletu/vikendu/počitnicam 

dodaš ščepec glasbenega adrenalina. Če se navdušuješ nad heavy metal žanrom, rezerviraj 

vstopnice in se prepusti edinstveni atmosferi na festivalu MetalDays. Zvečer lahko iz prvih 

vrst slikaš svetovno znane glasbene skupine, čez dan pa se namakaš v Soči in posnameš 

živahno dogajanje na rečni plaži.  

https://www.instagram.com/p/BtlcKTIglpL/ 

11. Kanal ob Soči – slikovita vasica v izboru za najbolj fotogenično lokacijo  

S fotografijo v Kanalu ob Soči lahko obkljukaš vse zahteve, ki višajo oceno Instagram 

fotografijam. Ima vse; pod kamnitim in romantičnim mostom iz časa Rimljanov se vije lena 

reka Soča s svojo temnozeleno barvo, v ozadju se bohotijo ciprese in sredozemsko rastje, na 

bregu pa se dviga strnjena vasica s prikupnimi lesenimi polkni na hišah in visokim cerkvenim 

zvonikom.  

https://www.instagram.com/p/By7KXtZl_Uw/ 

12. Solkanski most – zadnja postojanka, preden reka Soča zapusti Slovenijo 

V Solkanu stoji 36 metrov visok most, ki je pravzaprav viadukt, po katerem peljejo vlaki že od 

leta 1906. Njegova posebnost je v tem, da je največji kamniti most na svetu. Ob slikanju 

Solkanskega mostu lahko ujameš še zadnjo Instagram postojanko v dolini reke Soče, preden 

smaragdna lepotica prečka mejo z Italijo in nadaljuje svojo pot do Padske nižine, kjer se izlije 

v morje.  

https://www.instagram.com/p/B4Z8m3kF2Sr/ 
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