
Osem poti, osem zgodb. 
 

 
 

Vsaka sirarska pot ponuja svojstveno doživetje. Izberite tisto, ki vas najbolj prepriča. Na 

poteh do planin vas bodo spremljali izkušeni vodniki, spoznali boste življenje in delo klenih 

posoških sirarjev ter se razvajali s planinskimi dobrotami.  

  

Sirarske poti so tematsko obarvane in združene pod petimi tematskimi programi. 

  

Sirarske poti vam nudijo: obisk sirarne in prikaz sirjenja, pastirsko malico – degustacijo 

planinskih dobrot, predstavitev sirarske tradicije in etnološke dediščine planin v Posočju, 

strokovno vodenje. 
 

Informacije in rezervacije: 
 TIC Tolmin: t+386 5 38 00 480 | info@lto-sotocje.com 

 TIC Kobarid: t+386 5 38 00 490 | info.kobarid@lto-sotocje.si 

 TIC Bovec: t+386 5 38 96 444 | info@bovec.si 

 Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju: t+386 5 38 90 167 | info@potmiru.si 

 Dom Trenta, informacijski center TNP: t+386 5 38 89 330 | dom-tnp.trenta@tnp.gov.si 

 Turistična agencija Tmin Tours: t+386 5 38 11 993 | tmintours@siol.net 

 

 

 

mailto:tmintours@siol.net


V objemu tradicije 
etnologija, zgodovina, pripovedi in legende... 

 

 

Tematski program “V objemu tradicije” ponuja dve sirarski poti: 

 

1) Etnološki biseri na pobočjih Matajurja 

 

  

Matajur je mejna gora med Slovenijo in 

Italijo ponuja čudovite razglede na venec 

alpskih vršacev od Črne prsti, bohinjsko – 

tolminskih gora, Krnskega in Kaninskega 

pogorja ter Karnije in Dolomitov na 

zahodu. Proti jugu sega pogled od 

Snežnika in Učke čez Kras in celo 

Furlanijo. Kot na dlani se blešči Jadransko 

morje z obalo od Istre do Benetk. Na 

severu je Soška dolina, na jugu in zahodu 

so Nadiške in Terske doline, kjer v sončnih 

vasicah prebivajo Beneški Slovenci. 

Sirarska pot vodi do Idrske planine, kjer v 

poletnih mesecih od začetka junija do 

konca septembra izdelujejo kravji trdi sir 

in odlično sladko in slano skuto. 

 

Sirarska pot vključuje: 
obisk Idrske planine, ogled sirarne, 

obisk turistične kmetije, pokušina sira, domače kosilo. 

 

MOŽNOSTI: 
pohod do vrha Matajurja, 

ogled Nježne hiše v Jevščku, ene redkih ohranjenih enonadstropnih vrhkletnih hiš in lep primer slovensko-

beneškega stavbarstva. 

 

Trajanje: 8 – 8,5 h 

Oprema: pohodniška oprema in obutev 

Cena vodenja: za skupino 4 oseb 60 €/osebo, za skupino 10 oseb 30 €/osebo; za skupino 18 oseb 20 €/osebo. 

Cena vključuje vodenje, obisk planine, kosilo. 

Doplačilo: prevoz hop on-hop off 

Pomembno: dodatna hrana in pijača iz nahrbtnika 

Število udeležencev/skupino: MIN: 4 osebe, MAX: 18.  

  

  

 

  

https://www.dolina-soce.com/dolina_odkritij/muzeji%20_zbirke_in_galerije/2016020415193291/Nje%C5%BEna%20hi%C5%A1a%20/


2) Po stezah bovške ovce (ovčje kmetije in knapi v Logu pod Mangartom, planina 

Božca in vrh Stola)  

 

Poklon miru - po sledeh soške fronte 
 

Sirarska tradicija z roko v roki z dediščino prve svetovne vojne 
 

Tematski program “Poklon miru – po sledeh soške fronte” ponuja dve sirarski poti: 

  

  

1) Zakladi doline Tolminke   

  

Sirarska pot obiskovalca vodi globoko v 

dolino alpske reke Tolminke in ponuja 

pristno izkušnjo neokrnjenega alpskega 

okolja. Planina Polog je ena lažje 

dostopnih planin v Posočju in spada v niz 

še delujočih in prenovljenih planin, kjer sir 

Tolminc še vedno nastaja na tradicionalen 

način. 

Mimo planine Polog pot vodi obiskovalca 

do izvira Tolminke. Ogled enega izmed 

bunkerjev vas popelje v čas napetih 

odnosov med Italijo in Jugoslavijo, v čas 

rapalske meje, ko so Italijani množično 

gradili obrambne položaje za primer 

napada Jugoslavije. Nekaj bunkerjev z 

razvejanim sistemom je na ogled tudi v 

Pologu.  

Biser te doline je zagotovo spominska 

cerkvica sv. Duha v Javorci s svojim 

secesijskim slogom, ki s številnimi imeni, 

vžganimi v hrastove plošče, priča o usodi 

preštevilnih avstro-ogrskih vojakov, ki so 

za časa soške fronte na okoliških hribih bili 

bitke za domovino in cesarja. Ob nedeljah 

pa so avstro-ogrski vojaki ne glede na 

narodnost ali veroizpoved ob skupni maši 

našli mir, uteho in upanje na boljši jutri. 

  

 



Sirarska pot vključuje: 
obisk planine Polog, ogled sirarne, 

ogled izvira Tolminke, bunkerjev in cerkvice sv. Duha v Javorci. 

  

Trajanje: 5 ur 

Oprema: pohodniška oprema in obutev 

Cena: 24 €/osebo za skupino 8 oseb, 19 €/osebo za skupino 18 oseb. Cena vključuje vodenje, 

ogled planine Polog, vstopnino v cerkvico, prevoz Tolmin-Polog-Tolmin (Cena brez prevoza: 

17 €/osebo za skupino 8 oseb, 11 €/osebo za skupino 18 oseb) 

  
Pomembno: dodatna hrana in pijača iz nahrbtnika 

Število udeležencev/skupino: MIN: 4 osebe, MAX: 18 (organiziran prevoz) oziroma 30 

(lastni prevoz). 

  

  

2) V zibelko pašništva pod mogočni Krn   

  

Ta pot povezuje izkušnjo odkrivanja sirarske tradicije posoških planin z burno preteklostjo iz 

časa 1. 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 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 pridemo nazaj do planine Pretovč. Po stezi 

nadaljujemo pot do vasi Krn in dalje do hribovskih planin tik nad vasjo.  

  

Si upate uganiti na kateri planini vas čaka presenečenje? 

  

https://www.dolina-soce.com/dolina_odkritij/kulturno_zgodovinske_znamenitosti/2012032815271701/Javorca,%20spominska%20cerkev%20Svetega%20Duha/


 

 

Sirarska pot vključuje: 
 obisk štirih planin, ogled sirarne s pokušino, 

 ogled kaverne krnskega puščavnika, 

 ogled muzeja na prostem Mrzli vrh. 

  

Trajanje: 8,5 ur 

Oprema: pohodniška oprema in obutev 

Cena vodenja: za skupino 4 oseb 45 €/osebo; za skupino 17 oseb 15 €/osebo. Cena vključuje 

vodenje, obisk planine, pokušina sira. 

Doplačilo: prevoz hop on-hop off. 

  

Pomembno: dodatna hrana in pijača iz nahrbtnika 

Število udeležencev/skupino: MIN: 4 osebe, MAX: 17. 

 

Zdravilni dotik narave 

Vonjate opojen vonj gorskih cvetlic? Razvajanje telesa in duha... 

 

Tematski program ” Zdravilni dotik narave” ponuja dve sirarski poti:  

1) Odkrivanje misterijev  

 

Ste vedeli, da ima Dolina Soče svoj »Stonehenge« in da naj bi poleg njega nekoč stalo 

bronastodobno selišče ali mogoče celo poletno bivališče? Kako stara je v resnici tradicija 

planinskega pašništva? 

Nekaj tisoč let star megalitski krog pod Krnom naj bi bil energijsko primerljiv Stonehengu. So 

ga uporabljali za opazovanje sonca in lune, za obrede ali mogoče celo v zdravilne namene? Le 

nekaj korakov proč planina Zaslap obiskovalcem ponuja pristno doživetje pastirskega 

življenja. V začetku junija kmetje priženejo svoje krave na planino, kjer le te ostanejo do 

začetka oktobra. Pod izkušenimi rokami sirarja in strogimi higienskimi standardi nastaja 

planinski sir Tolminc. 

https://www.dolina-soce.com/dolina_odkritij/kulturno_zgodovinske_znamenitosti/2012032815271756/Mrzli%20vrh,%20Muzej%20na%20prostem%20prve%20svetovne%20vojne/


Stezica nas od planine vodi do domačije znanega zgodovinarja Simona Rutarja na obronku 

vasi Krn in dalje do hiše, kjer je danes o njem urejena razstava. Nato pa sledi še sprehod do 

jame, kjer je nekoč prebival svojevrsten posebnež »puščavnik«. Kaj ga je prignalo v ta 

hribovski svet in zakaj je živel tako odmaknjeno življenje proč od ljudi? 

Na koncu se odpravimo še do koče na planini Kuhinja, kjer se okrepčamo s pravim pastirskim 

kosilom. Sledi povratek v dolino. 

 

Sirarska pot vključuje: 
 obisk planine Zaslap, ogled sirarne z degustacijo, 

 ogled megalitskega kroga pod Krnom, 

 ogled kaverne krnskega puščavnika, 

 ogled domačije Simona Rutarja. 

 
 

Trajanje: 8,5 h 

Oprema: pohodniška oprema in obutev 

Cena vodenja: za skupino 4 oseb 50,5 €/osebo; za skupino 17 oseb 20,5 €/osebo. Cena 

vključuje: vodenje, obisk planine, pastirsko kosilo, pokušina sira. 

Doplačilo: prevoz hop on-hop off 

Število udeležencev/skupino: MIN: 4 osebe, MAX: 17.  

  

2) Sprostitev na gorskih pašnikih nad Tolminom 

 

  

  

  

 



Naval energije 

Popestrite izkušnjo sirarske poti z adrenalinskim spustom z zip-line ali 

vožnjo z gorskimi kolesi! 
 

Adrenalinska Krnica, planina v naročju Kanina  

 

Bovško leži pod vrhovi Julijskih Alp v osrčju Triglavskega narodnega parka. Tu privre na dan 

kristalno čista reka Soča, tu šumijo številni slapovi v dolini Loške Koritnice, mogočni slap 

Boka, pravljični slap Virje …. Burna zgodovina kraja in raznolika kulturna dediščina vabita 

obiskovalca, da se poda na etnološko obarvano Soško pot in zgodovinsko Pot miru, k ogledu 

muzejskih zbirk v Stergulčevi hiši ali v Domu Trenta, cerkvenih fresk slikarjev Jerneja iz 

Loke, Toneta Kralja in Ivana Groharja …  

Obiščite visokogorski kras Kaninskega pogorja, ki se dviga nad planino Krnica, oglejte si 

pravljični slap Virje in si spotoma privoščite adrenalina polni spust z zip-line ali trekking z 

gorskimi kolesi po skritih poteh Bovškega polja! V vsakem primeru pa si na še živih planinah 

in v domačih sirarnah oglejte izdelavo avtohtonega bovškega ovčjega sira, ki ponosno nosi 

Zaščiteno označbo porekla. 

 

Sirarska pot vključuje: 
 obisk planine Krnica, ogled sirarne z degustacijo, 

 spust z zip-line ali trekking z gorskimi kolesi. 

Trajanje: 5-6 h 

Oprema: pohodniška oprema in obutev 
 

 

 



Mali sirarski mojster 

 
 

Prikazi sirjenja za najmlajše, ekskurzije za otroke iz vrtcev in šol. 
Kekec, Rožle in Mojca kot nadobudni pastirci zagotovo predstavljajo nek drug čas, ko je bilo življenje težje, a 

hkrati pristnejše in bolj umirjeno. Seveda v naši zgodbi ne boste našli Bedanca in Pehte, temveč zgolj jeznega 

sirarja, ki so mu jo pastirci marsikdaj zagodli  

Zakaj so kmečki fantiči in dekline poletja preživljali na planinah, kaj so tam počeli, jedli in s čim so se igrali? 

Kaj sploh je planina in kaj se tam počne? Kaj vse je potrebno, da nastane dober sir? Je za to potreben zgolj 

dober sirar ali pri tem igra vlogo tudi klima in okolje? Zakaj kmetje živino sploh ženejo v planine?  

Prisluhnite zgodbam nekdanjega pastirja in morda vam bo zaupal tudi kakšno pastirsko pesem ali igro. 

Program Mali sirarski mojster ponuja dve možnosti izvedbe: z obiskom planine ali z obiskom 

kmetije/sirarne. 
  

1)  OBISK PLANINE 
Podajte se z nami v dolino reke Tolminke do planine Polog in odkrijte, kako posoški sirarji še 

dandanes ohranjajo tradicijo sirarstva oz. izdelave sira Tolminc na tradicionalen način. 

Za konec pa se bomo sprehodili do cerkvice sv. Duha v Javorci in spoznali kaj zanimivega 

skriva njena preteklost. Kdo jo je postavil? Koliko je stara? Zakaj so v njeni notranjosti na 

številnih hrastovih ploščah vžgana imena in priimki oseb številnih narodnosti? Kaj 

predstavljajo grbi okoli cerkvice in zakaj je za notranjost cerkvice značilna modra barva? 

Trajanje: 3,5 h 

Cena: 32 €/osebo za skupino 10 oseb, 19 €/osebo za skupino 18 oseb. Cena vključuje: 

vodenje, ogled planine Polog, animacija,  vstopnina v cerkvico, prevoz Tolmin-Polog-Tolmin. 

Cena brez prevoza: 17,5 €/osebo za skupino 10 oseb, 11 €/osebo za skupino 18 oseb, 

7,5 €/osebo za skupino 30 oseb. 

Število udeležencev/skupino: MIN: 10 oseb, MAX: 18 (organiziran prevoz) oziroma 30 

(lastni prevoz). 

 

2) OBISK KMETJE/SIRARNE Pri Žvanču v Drežniških Ravnah 
  

Ogledi kmetije in prikazi sirjenja v sirarni na kmetiji. 

Trajanje: 3-4 ure 

Cena:  9,50 €/osebo za skupino 20 otrok, 8,50 €/osebo za skupino 25 otrok 

Doplačilo: avtobusni prevoz (po potrebi). 


