
 

Jesenski pohodi po Poti miru od Alp do Jadrana 2022 
 

Koledar vodenih jesenskih pohodov in ogledov za tiste, ki si želijo dediščino prve svetovne vojne raziskovati v družbi izkušenih lokalnih vodnikov. 

 

2. september ob 

8.30 

 

Escursione storica agli appostamenti del Monte Campeon e del Monte Faeit 

(Zgodovinsko pohodniška tura na Monte Campeon in Monte Faeit) >> 

 

Obvezna predhodna prijava na +39 0432 981441 ali info@visitgemona.com 

 

 

3., 10., 17., 24. 

september ob 

10.00 

 

Vojaška ozkotirna železnica Feldban 

 

Zgodba o feldbanu sega v čas 1. svetovne vojne. Avgusta 1916 je italijanska vojska potisnila avstro-ogrsko vojsko na levi breg 

Soče in s tem prekinila njeno oskrbovanje po bohinjski železniški progi. Preostale proge niso omogočale zadostne oskrbe bojišč, 

zato so pospešili gradnjo novih odsekov ozkotirnih železnic – feldbanov. Bojišče so povezali z železniško postajo južne železnice v 

Logatcu. Od tu je feldban po cesti potekal do Godoviča in nato proti Črnemu Vrhu in Lokvam, en krak pa se je odcepil proti Idriji. 

Na vodenem pohodu boste spoznali najzanimivejši odsek trase feldbana od Godoviča proti Idriji, kjer so v soteski Strug še danes 

vidni predor, nasipi, podporni zidovi, useki, ostanki mostovža, ki je prečil strmo sotesko in izravnava, kjer se je feldban obrnil 

nazaj proti Idriji. 

 

Zborno mesto: parkirišče pri nogometnem igrišču v Idriji 

Težavnost: srednja 

Trajanje vodenega ogleda: 4 ure 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, pohodniške palice 

Cena: 15 €/osebo (doplačilo 3 €/osebo za malico) 

https://www.graffitidiguerra.it/news/venerdi-2-settembre-escursione-storica-agli-appostamenti-del-monte-campeon-e-del-monte-faeit/
https://www.graffitidiguerra.it/news/venerdi-2-settembre-escursione-storica-agli-appostamenti-del-monte-campeon-e-del-monte-faeit/
mailto:info@visitgemona.com


 
 

Obvezna predhodna prijava do četrtka do 12.00 na +386 5 37 43 916  ali tic@visit-idrija.si. 

 

3. september ob 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvoki miru /I suoni della pace /The Sounds of Peace 

 

Dvodnevno mednarodno srečanje, ki vključuje dve neponovljivi dopoldanski pohodniški izkušnji in večerni glasbeni predstavi 

na prostem. Nosilec projekta je Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju s Fundacijo Pot miru, PromoTurismoFVG, Miren 

Kras, Pro Loco Fogliano Redipuglia. 

 

Pohod po Poti miru na Krasu  

 

Zborno mesto: ob 10.00–10.30 na velikem parkirišču ob odcepu za Cerje, ob lokalni cesti Miren–Opatje selo  

Start: ob 10.30 

Predviden prihod na Cerje: ob 17.30 

Voden ogled Pomnika miru Cerje: ob 18.00 

Težavnost: lahka 

Dolžina pohoda: 15 km 

Trajanje pohoda:  7 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, pohodniške palice 

Cena: 12,00 €/osebo (vključuje kosilo, okrepčilo na postankih in voden ogled podzemnih jam) 

 

Obvezna predhodna prijava do srede, 31. avgusta na +386 31 310 800  ali info@mirenkras.si 

 

Koncert: Pomnik miru Cerje ob 20.00 

Orkester Furlanije Julijske Krajine 

mailto:tic@visit-idrija.si
mailto:info@mirenkras.si


 
 

 

 

 

 

 

4. september ob 

8.00 

 

Veronika Brecelj, violina 

Paolo Paroni, dirigent 

  

Več informacij >> 

 

 

Pohod po Poti miru na Krasu (IT) 
 

Zborno mesto: ob 8.00–8.30 na velikem parkirišču ob odcepu za Cerje, ob lokalni cesti Miren–Opatje selo  

Start: ob 8.30 

Voden ogled muzeja na prostem Debela griža/Monte San Michele: ob 12.00 

Predviden prihod v Dolino bersaljerjev: ob 17.30 

Težavnost: srednje 

Dolžina pohoda: 16 km 

Trajanje pohoda:  9 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, pohodniške palice, hrana in pijača iz nahrbtnika 

 

Obvezna predhodna prijava do petka, 26. avgusta na +39 0432 532330 ali info@associazioneprogettomusica.org 

 

Koncert: Dolina bersaljerjev/Dolina del XV Bersaglieri ob 18.00  

Etnoploč Trio 

Aleksander Ipavec, harmonika 

Piero Purich, sopranski in tenorski saksofon 

Matej Špacapan, trobenta 

 

Po zaključku koncerta je organiziran brezplačen prevoz na izhodišče pohoda. 

https://neisuonideiluoghi.it/archivio-edizioni/nei-suoni-dei-luoghi-2022/i-suoni-della-pace-zvoki-miru-the-sounds-of-peace/
mailto:info@associazioneprogettomusica.org


 
  

Več informacij >> 

 

4. september ob 

9.30 

 

Zgodovinsko pohodniška tura na Matajur  

Po poti napada Erwina Rommla, dne 26. oktobra 1917 

 

Koča Rifugio Pelizzo–Fonte Scrilla–vzhodni greben Matajurja–vrh Matajurja–Visoka glava/Monte della Colonna –Marsinska 

planina–povratek 

 

Zborno mesto: parkirišče pri koči Rifugio Pelizzo 

Težavnost: srednja (400 višinskih metrov vzpona, dolžina 8 kilometrov) 

Trajanje izleta: 5 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, pohodniške palice 

Cena: 15 €/osebo  

 

Informacije: 

Pro Loco Nediške doline – Valli del Natisone APS 

segreteria@nediskedoline.it  

+39 339 8403196 - +39 349 3241168 

 

Prijava 

 

Več 

 

 

https://neisuonideiluoghi.it/archivio-edizioni/nei-suoni-dei-luoghi-2022/i-suoni-della-pace-zvoki-miru-the-sounds-of-peace---ronchi/
mailto:segreteria@nediskedoline.it
tel:+39%20339%208403196
tel:+39%20349%203241168
https://www.nediskedoline.it/wpnediske/event/escursione-storica-sul-matajur-lungo-il-percorso-dattacco-seguito-da-erwin-rommel-il-26-ottobre-1917/
https://www.nediskedoline.it/wpnediske/event/escursione-storica-sul-matajur-lungo-il-percorso-dattacco-seguito-da-erwin-rommel-il-26-ottobre-1917/


 
10. september ob 

7.00 

 

V zibelko pašništva pod mogočni Krn 

 

Pohod na relaciji vas Krn–planina Pretovč–Muzej na prostem Mrzli vrh–vas Krn 

 

Ta pot povezuje izkušnjo odkrivanja sirarske tradicije posoških planin z burno preteklostjo časa prve svetovne vojne. Zgodbe 

pastirjev se prepletajo z nemimi pomniki soške fronte in nas opominjajo na pomen miru v času, ki ga živimo. Pot obiskovalca 

popelje iz vasi Krn mimo italijanske kaverne, kjer je bival krnski puščavnik skoraj šestnajst let. Le kaj je tega posebneža prignalo 

tja gor in kakšna usoda ga je doletela? Po gozdni poti nadaljujemo do planine Pretovč in do Muzeja na prostem prve svetovne 

vojne Mrzli vrh. Številne ostaline iz časa soške fronte, raztresene po celem hribu, pričajo o hudih časih pred več kot stotimi leti. 

Mimo jarkov, kavern in drugih ostalin tistega časa nas steza pripelje do planine Lapoč. Vas zanima prav posebna zgodba te 

planine? Po krožni stezi prispemo nazaj do planine Pretovč. Sledi pokušina mlečnih dobrot, nato pa povratek na izhodišče.  

 

Zborno mesto: Kobarid, parkirišče ob športnem igrišču ob 7.00 

Težavnost: srednja 

Trajanje izleta: 8–9 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 25 €/osebo  

 

Obvezna predhodna prijava do petka, 9. septembra do 15.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@thewalkofpeace.com 

 

11. september ob 

7.00 

 

Kolovrat – V vrtincu 20. stoletja 

 

Pohod na relaciji Livek–Livške Ravne–greben Kolovrata–Muzej na prostem Kolovrat–Kuk–Livek 

 

Greben Kolovrata se pne nad dolino Soče in ponuja izjemne poglede na smaragdno reko, Julijske Alpe, Benečijo, Furlansko 

mailto:info@thewalkofpeace.com


 
nižino in Jadransko morje. Danes tu lahko uživamo v miru neokrnjene narave, v 20. stoletju pa je bil Kolovrat priča uničevalne 

soške fronte in burnega obmejnega dogajanja. Kako so geopolitične razmere preteklega stoletja krojile usodo okoliškim 

prebivalcem na obeh straneh meja? 

Na muzeju na prostem bomo raziskovali nekdanjo italijansko obrambno črto s še danes ohranjenimi poveljniškimi mesti, 

strelskimi položaji, mrežo jarkov in kavern ter znamenitim polžastim stopniščem v eni izmed njih. Ta nekdaj ključna črta 

ločevanja je danes izraz združevalne moči spomina, saj se bomo med odkrivanjem zgodovine sprehodili po današnjem ozemlju 

slovenske in italijanske države. 

 

Zborno mesto: Kobarid, parkirišče ob športnem igrišču ob 7.00 

Težavnost: srednja 

Trajanje izleta: 8–9 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 30 €/osebo (v ceno je vključeno kosilo) 

 

Obvezna predhodna prijava do sobote, 10. septembra do 13.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@thewalkofpeace.com 

 

18. september ob 

7.00  

 

Muzej na prostem Zaprikraj 

 

Doživite veličastne razglede, užijte gorski zrak in lepote narave, spoznajte dediščino soške fronte in slikovito vasico v naročju 

Krna 

 

Dobro utrjena italijanska linija v Krnskem pogorju ponuja vpogled v organiziranost italijanske obrambe za časa prve svetovne 

vojne. Sprehodite se po dobro ohranjenih in deloma obnovljenih strelskih jarkih, raziščite kaverne in spoznajte delček življenja 

vojakov za časa soške fronte. Muzej na prostem Zaprikraj (1259 m) se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka in še 

živih planin.  

mailto:info@thewalkofpeace.com


 
Ob povratku sledi v slikoviti vasi Drežnica, ki je bila dvakrat razglašena za najlepši hribovski kraj v Sloveniji, ogled muzejske zbirke 

Botognice, ki združuje tematiko prve svetovne vojne in etnološko zbirko o Drežnici.  

 

Zborno mesto: Kobarid, parkirišče ob športnem igrišču ob 7.00 

Težavnost: srednja 

Trajanje izleta: 9 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 20 €/osebo  

 

Obvezna predhodna prijava do sobote, 17. septembra do 15.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@thewalkofpeace.com 

 

24. september ob 

9.00 

 

Polog – vznemirljiva dolina miru  

 

Pohod na relaciji Polog–izvir reke Tolminke–cerkev Sv. Duha v Javorci 

 

Dramatična pot nad kanjonom reke Tolminke nas bo peljala do planine Polog, kjer so bili med prvo svetovno vojno avstro-ogrski 

zaledni položaji za oskrbovanje bližnjih gorskih bojišč in nato do izvira reke Tolminke. Nad dolino kot opomnik vojne in hkrati 

brezčasen simbol miru stoji Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci, ki prav zato nosi znak evropske dediščine. Očarljiva 

narava je na brežini Tolminke že skoraj zakrila italijanski bunker iz časa med obema vojnama, vseeno pa bomo preiskali njegove 

temne skrivnosti.  

 

Zborno mesto: parkirišče nasproti športnega parka Brajda v Tolminu ob 9.00 

Težavnost: lahka 

Trajanje izleta: 4,5–5 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

mailto:info@thewalkofpeace.com


 
Cena: 10 €/osebo  

Doplačilo vstopnine za Javorco. 

 

Obvezna predhodna prijava do petka, 23. septembra do 15.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@thewalkofpeace.com 

 

24. september ob 

8.30 
Pohod veteranov po Poti miru  

 

Pohod bo potekal na relaciji Nova Vas–Cerje–Nova Vas. 

 

Zborno mesto: ob 8.30 v centru vasi Nova Vas  

Štartnina: 5€ 

 

Informacije: Lučko Saksida 041 754 566  

Prijava: info@novagorica.zvvs.si 

 

30. september–2. 

oktober 

 

Trekking Grande Guerra: Natisone e Torre con Marco Pascoli 

(Prva svetovna vojna; 3-dnevna pohodniška tura po Nadiških in Terskih dolinah z Marcom Pascolijem) 

 

Informacije: 

Pro Loco Nediške doline – Valli del Natisone APS 

segreteria@nediskedoline.it 

 

 

 

 

mailto:info@thewalkofpeace.com
mailto:info@novagorica.zvvs.si
mailto:segreteria@nediskedoline.it


 
2. oktober ob 

10.00 

 

Pot po mulatjeri 
 

Na vodenem pohodu se bomo iz naselja Reka podali po tovorni poti (imenovani mulatjera) v Šebrelje, do cerkve sv. Ivana. V njeni 

okolici si bomo ogledali obrambne jarke v obliki odprte podkve, ki se nahajajo na robu Šebreljske planote, strelske jarke na razgledni 

poti za cerkvijo ter ostanke kaverne. Pot nas bo vodila tudi do vaškega pokopališča v Šebreljah, kjer si bomo ogledali spomenik 46 

domačinom, ki so padli v prvi svetovni vojni. Sledi ogled Arheološkega parka Divje babe.  

 

Zborno mesto: Avtobusna postaja Cerkno  
                            Prevoz do izhodiščne točke. 
Težavnost: lahka 

Trajanje vodenega ogleda: 5 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, pohodniške palice 

Cena: 15 €/osebo  

 

Obvezna predhodna prijava do četrtka, 29. septembra na +386 (0)5 373 46 45 ali info@visitcerkno.si 

 

2. oktober ob 

9.00 

 

Mengore in Bučenica – Stražarja tolminskega mostišča 

 

Pohod na relaciji preval Poljance–Muzej na prostem Mengore–Bučenica–preval Poljance 

 

Na desnem bregu reke Soče se med Tolminom in Mostom na Soči dvigata grebena Mengor in Bučenice. Kakšno vlogo sta med 

prvo svetovno vojno odigrali ti dve vzpetini in kakšno zgodbo nam številne ostalinami pripovedujejo danes? 

Do vrha Mengor vodita zgodovinska in romarska pot, ki se stikata ravno pri cerkvi, posvečeni Marijinemu imenu. Romarsko 

cerkev krasijo poslikave slikarja Toneta Kralja, umetnika, ki se je proti fašističnemu režimu boril na svojstven način in Primorcem 

omogočil kratkotrajen umik v oazo slovenstva. 

 

mailto:info@visitcerkno.si


 
Zborno mesto: parkirišče nad vasjo Kozaršče ob 9.00 

Težavnost: lahka 

Trajanje izleta: 3–4 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 10 €/osebo  

 

Obvezna predhodna prijava do sobote, 1. oktobra do 15.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@thewalkofpeace.com 

 

9. oktober ob 

9.00 

 

Sveta Gora in podzemni labirint na Vodicah 

 

Ob italijanski vojni napovedi Avstro-Ogrski se je romarska bazilika na Sveti Gori (681 m) znašla v neposredni bližini frontne črte, 

ki je potekala po sosednjem Sabotinu. Med boji na soški fronti je bila bazilika popolnoma porušena.  

Pohod pričnemo na Sveti Gori, ki nudi mogočen razgled na širšo okolico, in nadaljujemo z ogledom Marijine bazilike in 

Marijanskega muzeja. Nato po Poti miru peš krenemo proti Vodicam, vrhu na jugozahodnem delu Banjške planote, ki 

obiskovalcu nudi razgled proti bližnji Sveti Gori, sosednjemu Sabotinu ter vse do morja. Na vrhu stoji mavzolej generala Maurizia 

Ferrante Gonzage ter spomenik alpinskim bataljonom Monte Levana, Aosta in Val Toce, ki so 18. maja 1917 zavzeli 

severozahodni del Vodic. Zanimiv je tudi pravi labirint večnivojskih kavern in številni ohranjeni strelski jarki. Po ogledu Muzeja 

na prostem Vodice sledi povratek na izhodišče.  

 

Zborno mesto: parkirišče pod romarsko baziliko na Sveti Gori 

Težavnost: lahka 

Trajanje izleta: 5 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 15 €/osebo  

 

mailto:info@thewalkofpeace.com


 
Obvezna predhodna prijava do sobote, 8. oktobra do 14.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@thewalkofpeace.com 

 

15. oktober ob 

9.00 

 

Briški krog miru 

 

11,5 kilometrov dolga krožna tematska pot Briški krog miru mimo ostalin prve svetovne vojne in prečudovitih razgledov pripelje 

do muzeja na prostem Sabotin – Park miru.   

Na Sabotinu lahko skoraj vsak kamen pove avstro-ogrsko in italijansko zgodbo o utrjevanju bojnih položajev. Danes je tu urejen 

Park miru, v času prve svetovne vojne pa je bil iz vseh strani prevrtan in prepreden z rovi, jarki in kavernami. Zaradi strateške 

lege nad reko Sočo je bil najprej pomembno avstro-ogrsko mostišče na desnem bregu, v šesti soški bitki avgusta 1916 pa ga je 

skupaj z Gorico/Gorizia zavzela italijanska vojska. Nagrada za vzpon je razgled, ki seže od Svete Gore, Vipavske doline in Brd, 

Krasa in Furlanske nižine do Julijskih Alp. V prostorih nekdanje obmejne stražnice na Sabotinu je urejen inovativen multimedijski 

center za obiskovalce, ki z muzejem, info točko ter številnimi ostalinami predstavlja pomembno postojanko na Poti miru od Alp 

do Jadrana. V bližnji okrepčevalnici pa se lahko podkrepite z joto in drugimi dobrotami. 

 

Zborno mesto: parkirišče pri kamnitih blokih na začetku ceste za Sabotin (S ceste Gonjače–Vrhovlje pri Kojskem zavijete desno 

za Sabotin. Parkirišče se nahaja na desni strani pri kamnitih blokih.) 

Težavnost: lahka 

Trajanje izleta: 7–8 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 20 €/osebo  

 

Obvezna predhodna prijava do petka, 14. oktobra do 12.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@thewalkofpeace.com 

 

 

 

mailto:info@thewalkofpeace.com
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22. oktober ob 

9.00 

 

Tradicionalni pohod na Vodice 

 

Izpred Kulturnega doma v Desklah se bomo odpravili proti Paljevemu, cerkvici Sv. Kvirina, kjer se bomo okrepčali s čajem. Na 

poti si bomo ogledali objekte iz prve svetovne vojne. Po kratkem postanku pri Vodičarjevih bomo obiskali Muzej na prostem 

Vodice. Pohod bomo zaključili na domačiji pri Vodičarjevih s toplim obrokom in pečenim kostanjem in se po isti poti napotili v 

Deskle. 

 

Zborno mesto: Kulturni dom Deskle 

Težavnost: lahka 

Trajanje izleta: 5 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 7 €/osebo  

 

Informacije:  

Turistično društvo Korada Deskle – Anhovo info@td-korada.si ali +386 (0)31 610 938 Valter Reščič 

 

 

23. oktober 

 
Grande Guerra: fondo valle Kobarid (Caporetto) con Marco Pascoli 

(Prva svetovna vojna: Kobariško z Marcom Pascolijem) 
 

Informacije: 

Pro Loco Nediške doline – Valli del Natisone APS 

segreteria@nediskedoline.it  

 

 

mailto:info@td-korada.si
mailto:segreteria@nediskedoline.it


 
30. oktober ob 

9.00 

 

25. Pohod po sledeh soške fronte, Brestovica pri Komnu 

 

Brestovica pri Komnu–Cerovlje/Ceroglie–Medja vas/Medeazza–Brestovica pri Komnu (15 km) 

 

Prijave so mogoče od 8.30 dalje pred vaško šolo v Brestovici. Ob zaključku pohoda sledi topel obrok. 

 

Informacije: 

Turistično društvo Brest - Brestovica 

Stane Švigelj stane.svigelj@siol.net 

 

17. december ob 

10.00 

 

 

Zimski pohod po Spominskem parku Prižnica z mašo pri cerkvici Sv. Alojzija 

 

Z Ladišča, kjer je možno tudi parkirati, se bomo napotili do drugega cestnega ovinka (smer Plave–Paljevo) in tam zavili na 

pešpot, ki pripelje do prve točke ogleda – italijanskega korita. Pot bomo nadaljevali proti ostalinam velike italijanske barake v 

bližini kaverne brigade Avellino. Povzpeli se bomo do obvezovališča ranjencev in si proti vrhu ogledali sklop manjših kavern in 

utrjenih položajev. Na vrhu Prižnice sledi kratek počitek. Ob spustu z vrha Prižnice proti Sv. Kvirinu sledi ogled sklopa avstrijskih 

kavern in povezovalnih jarkov. Sledi postanek pri cerkvici Sv. Kvirina in nato spust do cerkvice Sv. Alojzija v Plavah. Tu bo 

potekala spominska maša za padle v vojnah. 

 

Zborno mesto: Plave, koča na Ladišču 

Težavnost: srednja 

Trajanje izleta: 3–4 h 

Oprema: pohodniška oblačila in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, svetilka, pohodniške palice 

Cena: 5 €/osebo  

 

mailto:stane.svigelj@siol.net


 
Informacije:  

Turistično društvo Korada Deskle – Anhovo info@td-korada.si ali +386 (0)31 610 938 Valter Reščič 

 

 

Organizatorji in partnerji: 

 

mailto:info@td-korada.si

