
VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE

»DOŽIVETJE ČEZMEJNOSTI 
PANORAMSKEGA KOLOVRATA«

Predvideno trajanje: 2 šolski uri
Lokacija izvedbe: Muzej na prostem Kolovrat
Termin izvedbe: april – oktober oz. dokler ne zapade sneg

Opis programa: 
Voden ogled muzeja na prostem Kolovrat ponuja spoznavanje zgodovine prve svetovne vojne, 
vpogled v delček življenja vojakov za časa soške fronte ter zgodbo Erwina Rommla in Er-
nesta Hemingwaya. Tu poteka meja med Slovenijo in Italijo, ki je skozi stoletja krojila usodo 
prebivalcev in pisala zanimive zgodbe kontrabantov ali tihotapcev. Kolovrat ponuja doživetje 
panoramskega razgleda na okoliške gore vse do Jadranskega morja in uživanje v lepi naravi 
z bogato floro in favno.

Cilji programa: Seznanitev s tematiko soške fronte; ogled avtentične lokacije soškega bojišča, 
kjer si obiskovalec na podlagi resničnih zgodb in videnega lahko lažje ustvari podobo razmer 
za časa prve svetovne vojne.

Cena programa: 85 € (10-30 oseb), 100 € (31-40 oseb), 130 € (41-70 oseb)

Cena vključuje: Vodenje po muzeju na prostem Kolovrat

< 6 let

6-8 let

9-11 let

12-14 let

> 14 let

KONTAKT
Fundacija Poti miru v Posočju

http://www.potmiru.si/ 
info@potmiru.si 

05 38 901 67



»KOBARIŠKA ZGODOVINSKA POT«

Predvideno trajanje: 4-5 šolskih ur oz. 2,5 – 3,5 ure
Lokacija izvedbe: Kobarid in okolica
Termin izvedbe: po dogovoru

Opis programa: 
Pet kilometrov dolga pešpot združuje zgodovinske, kulturne, arheološke in naravne zname-
nitosti v okolici Kobarida. Zgodovinska dediščina na poti sega od prazgodovine do časa po 
drugi svetovni vojni. Z vidika naravnih znamenitosti prednjačijo korita smaragdne Soče in slap 
Kozjak.
Učenci si ogledajo italijansko kostnico, arheološko najdišče Tonocov grad, italijansko obrambno 
črto, sotesko Soče, slapove potoka Kozjak in Napoleonov most.

Cilji programa: Spoznavanje pestre zgodovine Kobariške in naravnih znamenitosti na poti.

Cena programa: 27 € / uro za skupino do 30 oseb. Če je skupina večja od 30 sta potrebna 2 
vodnika in je cena 2-kratna.

Cena vključuje: Vodenje

< 6 let

6-8 let

9-11 let

12-14 let

> 14 let

KONTAKT
Fundacija Poti miru v Posočju

http://www.potmiru.si/ 
info@potmiru.si 

05 38 901 67

VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE



»PO POTEH PASTIRCEV«

Predvideno trajanje: 5 šolskih ur oz. 3,5 ure
Lokacija izvedbe: Polog (dolina Tolminke)
Termin izvedbe: od junija do sredine oktobra

Opis programa: 
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 Be-
danca 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? V kolikšni meri je Pehta kot filmski lik lahko 
resnična? 
Podajte se z nami v dolino Polog ob reki Tolminki in odkrijte, kako posoški sirarji še dandanes 
ohranjajo tradicijo sirarstva oz. izdelave sira Tolminc na tradicionalen način. V kolikšni meri 
so se planine spremenile? Koliko jih je v Posočju sploh še aktivnih? Kaj vse je potrebno, 
da nastane dober sir? Zakaj kmetje živino sploh ženejo v planine? Kako je pretežno kmečko 
prebivalstvo živelo poprej in kako pomembno vlogo so pri tem odigrala zelišča in ostaline 
soške fronte? Prisluhnite zgodbam nekdanjega pastirja in morda vam bo zaupal tudi kakšno 
pastirsko pesem ali igro.
Za konec pa se bomo sprehodili do cerkvice sv. Duha v Javorci in spoznali kaj zanimivega 
skriva njena preteklost. Prisluhnite zgodbam tradicije in zgodovine v objemu okoliških hribov 
in gora.

Cilji programa: Spoznavanje sirarske tradicije in zgodb pastircev, kako in s čim so se včasih 
igrali, spoznavanje zgodovine tega dela doline.

Cena programa: 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*

< 6 let

6-8 let

9-11 let

12-14 let

> 14 let

KONTAKT
Fundacija Poti miru v Posočju

http://www.potmiru.si/ 
info@potmiru.si 

05 38 901 67

* Cena brez prevoza: 17,5 € / osebo za 10 oseb, 11 € / osebo za 18 oseb, 7,5 € / osebo za 30 oseb
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»SKRITI BISER OB TOLMINKI«

Predvideno trajanje: 7 šolskih ur oz. 5 ur
Lokacija izvedbe: Polog (dolina Tolminke)
Termin izvedbe: od junija do sredine oktobra

Opis programa: 
Sodeč po pisnih virih sega tradicija sirarstva v Posočju že v 14. stoletje, na ceniku na tržnici 
v Vidmu pa se sir Tolminc prvič pojavi v 18. stoletju. Planina Polog spada v niz še delujočih in 
prenovljenih planin, kjer sir Tolminc še vedno nastaja na tradicionalen način. Si želite spoznati 
tradicijo planinskega pašništva, tehniko sirjenja in pokukati na police, obložene s sirom Tol-
minc? 
Mimo planine Polog nas bo pot vodila do reke Tolminke, kjer se bomo s kurukulo zapeljali na 
levi breg in pot nadaljevali do izvira Tolminke. Ob povratku nazaj nas bo ogled enega izmed 
bunkerjev popeljal 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 slo-
gom, ki s številnimi imeni, vžganimi v hrastove plošče, priča o usodi preštevilnih avstro-ogr-
skih 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.

Cilji programa: Spoznavanje sirarske tradicije na Tolminskem, zgodovinske vloge doline Polog 
v 20. stoletju.

Cena programa: 24 € / osebo za skupino 8 oseb, 
19 € / osebo za skupino 18 oseb

Cena vključuje: Vodenje, ogled planine Polog, 
vstopnina v cerkvico, prevoz Tolmin-Polog- 
-Tolmin*

< 6 let

6-8 let

9-11 let

12-14 let

> 14 let

KONTAKT
Fundacija Poti miru v Posočju

http://www.potmiru.si/ 
info@potmiru.si 

05 38 901 67

* Cena brez prevoza: 17 € / osebo za 8 oseb, 11 € / osebo za 18 oseb, 7,5 € / osebo za 30 oseb
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»ODSTIRANJE BOVŠKIH VRAT«

Predvideno trajanje: Po dogovoru – odvisno od števila 
lokacij (Ravelnik 1-1,5 ure; Čelo 2,5-3 ure; Kluže 45-60 
min; Log pod Mangartom: 45-60 min)
Lokacija izvedbe: Bovška
Termin izvedbe: april - november 

Opis programa: 
Muzej na prostem prve svetovne vojne Ravelnik predstavlja ostaline avstro-ogrske prve 
obrambne črte na Bovškem. Poleg strelskih in povezovalnih jarkov lahko na razmeroma majh-
nem prostoru vidimo še kaverne, bunkerje, mitralješka gnezda in rekonstrukcije barak. 
Muzej na prostem prve svetovne vojne Čelo: Avstro-ogrska topniška utrdba na Čelu je bila 
pomembna točka obrambe Bovške kotline. 
Vojaško pokopališče prve svetovne vojne v Logu pod Mangartom je eno izmed najbolje ohra-
njenih vojaških pokopališč 1. svetovne vojne, kjer je k zadnjemu počitku leglo več kot 800 
hrabrih braniteljev mogočne gore Rombon. 
Utrdbe na Bovškem in zgodba Napoleona Bonaparteja: Začetek bovških utrdb sega že v dalj-
no 15. stoletje v čas Beneške republike in Napoleonovih osvajalskih pohodov v začetku 19. 
stoletja. Kot odgovor na pretečo grožnjo iz Italije so Avstrijci ob koncu 19. stoletja zgradili šest 
koroških utrdb, med njimi tudi predelsko in dve utrdbi v Klužah. Le te pa so bile do izbruha 
svetovne katastrofe, leta 1914, že zastarele in niso mogle opraviti svoje osnovne funkcije. 
Ko je Napoleon posegel v svetovno zgodovino, se temu ni moglo izogniti niti Zgornje Posočje. 

Cilji programa: Spoznavanje zgodovine Bovške.

Cena programa: Ceno se določi glede na čas 
trajanja ogledov, število obiskovalcev in more-
bitne vstopnine (Kluže) za vsako povpraševanje 
posebej.

Cena vključuje: Po dogovoru

< 6 let

6-8 let

9-11 let

12-14 let

> 14 let

KONTAKT
Fundacija Poti miru v Posočju

http://www.potmiru.si/ 
info@potmiru.si 

05 38 901 67
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»MUZEJ NA PROSTEM MENGORE«

Predvideno trajanje: 4-5 šolskih ur
Lokacija izvedbe: Mengore
Termin izvedbe: po dogovoru

Opis programa: 
Voden ogled muzeja na prostem Mengore poteka po krožni poti mimo številnih ostalin prve 
svetovne vojne vse do romarske cerkve Marijinega imena s poslikavami Toneta in Mare Kralj 
na vrhu vzpetine. Ob poti na Mengore so vredne ogleda kapelice križevega pota v mozaičnih 
podobah priznanega umetnika, patra Marka Rupnika. 

Cilji programa: Spoznavanje tematike prve svetovne vojne in časa med obema vojnama.

Cena programa: 85 € (6-30 oseb), 130 € (35-70 oseb) 

Cena vključuje: Vodenje po muzeju na prostem Mengore, ogled cerkvice.
< 6 let

6-8 let

9-11 let

12-14 let

> 14 let

KONTAKT
Fundacija Poti miru v Posočju

http://www.potmiru.si/ 
info@potmiru.si 

05 38 901 67
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