
Zgodbe iz dežele  
ob Soči 

vodeni izleti po Poti miru 
v Zgornjem Posočju in Benečiji







¶ Zgodovinska učilnica na pro-
stem Kolovrat, zgodba Erwina 
Rommla, zgodba Ernesta Heming-
waya, panoramski razgled, flora 
in favna, kosilo v domači beneški 
oštariji
.......................................................
Muzej na prostem prve svetovne 
vojne Kolovrat
Na Kolovratu je italijanska vojska v okviru 
svoje tretje obrambne črte zgradila sistem 
obrambnih in topniških položajev ter opazo-
valnic. Del položajev na pobočju vzpetine Na 
gradu (1115 m) je obnovljenih in urejenih v 
čezmejni muzej na prostem. Z grebena Kolo-
vrata se odpira izjemen pogled na nekdanje 
bojišče soške fronte od Kanina, Krnskega po-
gorja do Svete Gore; na drugo stran pa nam 
pogled čez Benečijo in Furlansko nižino seže 
do Jadranskega morja. Obiskovalec ima vse-
skozi občutek, da je na privilegiranem opazo-

Doživetje čezmejnosti  
panoramskega Kolovrata



vališču, na prelomu dveh popolnoma različ-
nih svetov, ki pa sta vendarle drug od drugega 
odvisna in jima je usojeno, da med seboj so-
delujeta. Državna meja, ki je skozi stoletja 
krojila usodo prebivalcev in je potekala po 
teh grebenih, ni vedno samo ločevala, temveč 
je ljudi z ene in druge strani meje zaradi sku-
pne kulture, golega preživetja in pregovorne 
nepokorščine oddaljenim centrom politične 
in gospodarske moči, tudi povezovala. Zato 
lahko tudi tihotapce ali kontrabante, ki jih v 
hribovitih predelih ni bilo malo, razumemo 
kot posrednike kulture in različnih življenj-
skih navad, saj je področje na stiku dveh ve-
likih kulturnih sistemov – slovanskega in 
romanskega.
.......................................................
Zgodba Erwina Rommla
»Puščavska lisica« je svojo vojaško kariero 
pričel krojiti že med prvo svetovno vojno. 
Rommlove taktične sposobnosti v povezavi 
z izjemno vzdržljivostjo in lojalnostjo njemu 
podrejenega gorskega bataljona so odločilno 
vplivale na potek preboja pri Kobaridu, ki je 
malo mestece in Zgornje Posočje postavil na 
svetovni zemljevid vojaške zgodovine.

....................................................... 
Zgodba Ernesta Hemingwaya
Svetovno znani ameriški pisatelj je za prizori-
šče dogajanja v svojem zgodovinskem roma-
nu »Zbogom orožje« izbral soško fronto. 
Roman vsebuje veliko avtobiografskih ele-
mentov. Kateri so resnični in kateri ne? Ali je 
avtor nekdanje prizorišče soške fronte sploh 
obiskal osebno ali ne? Kako je to delo pripo-
moglo k večji prepoznavnosti soške doline?

....................................................... 
Flora in favna na Kolovratu
Na prisojni strani, ki pripada porečju 
Nadiže, najdemo nekatere rastlinske vrste, ki 
kažejo na submediteranski vpliv in hkrati na 
bližino Julijskih Alp. Predvsem v času selitve, 
spomladi oziroma pozno jeseni, je Kolovrat 
primeren kraj tudi za opazovanje ptic.



¶Kobariški muzej, Kobariška zgo-
dovinska pot, arheološko najdi-
šče Tonocov grad, Planšarsko 
sirarski muzej v Mlekarni Plani-
ka, ornitologija
.......................................................
Kobariški muzej
Kobariški muzej predstavlja bojevanje v prvi 
svetovni vojni na goratem delu soške fronte. 
Največji del razstave je namenjen bitki pri 
Kobaridu.
.......................................................
Kobariška zgodovinska pot
Pet kilometrov dolga pešpot združuje zgodo-
vinske, arheološke in naravne znamenitosti 
v okolici Kobarida in je primerna za vsakega 
obiskovalca. Zgodovinska dediščina na poti 
sega od prazgodovine do časa po drugi sve-
tovni vojni; najpomembnejša obdobja pa so 
zagotovo čas preseljevanja barbarskih ljud-
stev, Napoleonovi vojni pohodi ter čas prve 

Odkrivanje tančic 
zgodovinskega kraja Kobarid



svetovne vojne in po njej. Z vidika naravnih 
znamenitosti prednjačijo korita smaragdne 
Soče in slap Kozjak.
....................................................... 
Arheološko najdišče Tonocov grad
Tonocov grad je skalna vzpetina nad Sočo 
blizu Kobarida. Zaradi svoje naravno zava-
rovane lege je bil dolga stoletja naseljen. Naj-
pomembnejšo vlogo je Tonocov grad odigral 
od 4. do 6. stoletja in v času preseljevanja 
ljudstev. Ob koncu 5. stoletja je bila na griču 
zgrajena naselbina z več kot dvajsetimi sta-
novanjskimi hišami in več cerkvami. Bogate 
najdbe uvrščajo Tonocov grad med najbolje 
ohranjene višinske poznoantične naselbine v 
Vzhodnih Alpah.
....................................................... 
Poslušanje in opazovanje ptic na 
območju Kobariškega blata
Kobariško blato spada pod območje Natura 
2000. Je izredno raznoliko z vidika krajine 
ter pomembno območje gnezdišča različnih 
ptic. Posebnost pa je edinstveno gnezdišče 
sivih čapelj.

....................................................... 
Planšarsko sirarski muzej v Mle-
karni Planika
V zgodovinsko etnološki zbirki je predsta-
vljena dediščina planinskega pašništva in 
planin ter tradicija posoškega sirarstva.
Osrednji del zbirke predstavlja planinski 
stan z vso potrebno opremo za izdelavo sira 
na planinah in petnajstminutni film, kjer 
obiskovalci dobijo nazoren prikaz dela in 
življenja na planinah nekoč in danes ter pre-
delavo mleka v sir in druge mlečne izdelke v 
današnji mlekarni Planika.

Odkrivanje tančic 
zgodovinskega kraja Kobarid



¶ Vas Drežnica, muzej na prostem 
prve svetovne vojne Zaprikraj, 
zasebna muzejska zbirka prve sve-
tovne vojne, kosilo v vaški gostil-
ni ali na turistični kmetiji
.......................................................
Vas Drežnica
Slikovito vas pod Krnom obdajajo še štiri 
okoliške vasi. Večkrat so bile poškodovane 
zaradi potresov, danes pa so lepo urejene. 
Drežnica je bila dvakrat razglašena za naj-
lepši hribovski kraj v Sloveniji. Znana je tudi 
po izredno lepi in veliki župnijski romarski 
cerkvi Srca Jezusovega, ki je bila zgrajena 
leta 1912. V bližini vasi je na ogled obno-
vljen mlin, dva čudovita slapova in Koseška 
korita. Za Drežnico je značilno pustovanje 
z lesenimi maskami, ki predstavlja pristno 
ohranjanje zelo starega običaja. 

Navdih bližine mogočnega Krna



.......................................................
Muzej na prostem prve svetovne 
vojne Zaprikraj
Dobro utrjena italijanska linija v Krnskem 
pogorju ponuja vpogled v organiziranost 
italijanske obrambe. Tu so dobro ohranjeni 
in deloma obnovljeni strelski jarki, kaverne 
ter utrjeni položaji. Muzej na prostem Za-
prikraj (1259 m) je na območju Triglavskega 
narodnega parka in še živih planin. Poleg 
zgodovine prve svetovne vojne nudi tudi 
veliko užitkov pohodništva v lepi, neokrnje-
ni naravi.
....................................................... 
Zasebna muzejska zbirka prve sve-
tovne vojne
V Posočju je kar nekaj zbirateljev, ki so dolga 
leta zbirali ostaline soške fronte in jih uredili 
v lične in bogate muzejske zbirke v svojih 
domačih hišah. Poleg zanimivih predmetov 
so zbirali tudi zgodbe ustnega izročila, ki 
jih z veseljem in veliko znanja pripovedujejo 
obiskovalcem.

Navdih bližine mogočnega Krna



¶ Muzeja na prostem prve svetov-
ne vojne Ravelnik in Čelo, voja-
ško pokopališče prve svetovne 
vojne, utrdbe na Bovškem, zgodba 
Napoleona Bonaparteja, Kanalska 
dolina
.......................................................
Muzej na prostem prve svetovne 
vojne Ravelnik 
Predstavlja ostaline avstro-ogrske prve 
obrambne črte na Bovškem. Poleg strelskih 
in povezovalnih jarkov lahko na razmero-
ma majhnem prostoru vidimo še kaverne, 
bunkerje, mitralješka gnezda in rekonstruk-
cije barak. V bližini Ravelnika (519 m) je 
vojaško pokopališče.
.......................................................
Muzej na prostem prve svetovne 
vojne Čelo
Avstro-ogrska topniška utrdba na Čelu 
(650 m) je bila pomembna točka obrambe 

Odstiranje Bovških vrat



Bovške kotline. Dobro so ohranjeni strelski 
jarki in topniški položaji. Od tu se ponuja 
lep razgled na Bovško kotlino, Rombon in 
druge okoliške gore.
....................................................... 
Vojaško pokopališče prve svetovne 
vojne v Logu pod Mangartom
Na enem izmed najbolje ohranjenih voja-
ških pokopališč prve svetovne vojne je k 
zadnjemu počitku leglo okoli 800 hrabrih 
braniteljev mogočne gore Rombon. Njim v 
spomin je postavljen spomenik, ki upodablja 
dva vojaka s pogledom zazrtim v Rombon. 
.......................................................
Utrdbe na Bovškem & zgodba  
Napoleona Bonaparteja
Začetek bovških utrdb sega že v daljno 15. 
stoletje, v čas Beneške republike, in Napo-
leonovih 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 zgodo-
vino, se temu ni moglo izogniti niti Zgornje 
Posočje. Zakaj je del Napoleonove vojske 

trikrat prodiral ravno skozi to dolino in 
kakšna presenečenja so Francoze čakala v 
Klužah in na Predelu? Kako je francoski 
prodor občutilo lokalno prebivalstvo?
.......................................................
Kanalska dolina
Je stičišče štirih jezikov: italijanščine, 
slovenščine, nemščine in furlanščine. Tu se 
povzpnemo na Višarje, znano romarsko sve-
tišče, obiščemo Beneško palačo v Naborjetu 
in Rudarski muzej v Rablju.



¶ Dolina Trente z izvirom reke 
Soče, Triglavski narodni park, 
zgodba Juliusa Kugyja, Alpski 
botanični vrt Juliana, vojaško 
pokopališče prve svetovne vojne
.......................................................
Dolina Trente z izvirom reke Soče
Soča privre na dan v zanimivem kraškem 
izviru izpod zaledenelih gora Julijskih Alp. 
Za mnoge najlepša evropska alpska reka 
vedno znova očara s svojo smaragdno zeleno 
barvo. Podkvasto oblikovana dolina Trente 
je vrezana globoko med gore ob zgornjem 
toku Soče. S svojo raznovrstnostjo flore in 
favne, bogato kulturno dediščino in slikovi-
timi vasmi, gozdovi, potoki, slapovi, ozkimi 
koriti, brvmi, planinami ter mogočnimi 
stenami vršacev, ponuja številne priložnosti 
za vse obiskovalce. Bi radi slišali ljudsko 
pripovedko o Zlatorogu?

Skrivnosti Zlatorogove dežele



.......................................................
Triglavski narodni park
Je edini narodni park v Sloveniji. Ime je 
dobil po Triglavu, ki je najvišji slovenski 
vrh (2864 m) in velja za simbol slovenstva. 
Triglavski narodni park obsega velik del 
Julijskih Alp, v Zgornjem Posočju zajema 
dolini Trento in Lepeno, Krnsko pogorje, 
Tolminska korita, kjer doseže najnižjo točko, 
ekološko vas Čadrg in Tolminsko – Bohinj-
ske gore. Spada med najstarejše in najlepše 
evropske parke. V Trenti je Informacijsko 
središče Triglavskega narodnega parka z 
muzejem.
....................................................... 
Zgodba Juliusa Kugyja
Dr. Julius Kugy je poznan kot strastni 
alpinist in ljubitelj gora, ki je svoje življenje 
posvetil iskanju skrivnostne rože »Scabiosa 
trenta«. Njegove dragocene izkušnje in po-
znavanje Julijcev so bile še kako dobrodošle 
tudi v času prve svetovne vojne za avstro-
-ogrsko vojsko. Kje vse v Trenti se obiskova-
lec lahko sreča s spominom nanj? 

....................................................... 
Alpski botanični vrt Juliana
Je prvi in tudi edini alpski botanični vrt v 
naravnem okolju na slovenskem ozemlju, ki 
je bil ustanovljen leta 1926. Namenjen ni 
samo botanikom, ki se poklicno ukvarjajo z 
rastlinstvom, ampak predvsem tistim, ki so 
jim pri srcu gore in narava. V Juliani uspeva 
okrog 600 različnih vrst pestre mešanice alp-
skih in kraških rastlin, med njimi nekatere, ki 
rastejo samo pri nas.



¶ Muzej na prostem prve svetovne 
vojne Mrzli vrh, planine, spomin-
ska cerkev v Javorci, utrdbe v 
Pologu
.......................................................
Muzej na prostem prve svetovne 
vojne Mrzli vrh
Združuje ostaline italijanske in avstro-ogrske 
prve obrambne črte na pobočju Mrzlega 
vrha (1359 m). Greben je prepreden s 
številnimi jarki in kavernami. V eni izmed 
avstro-ogrskih kavern še danes stoji oltar, ki 
so ga postavili madžarski vojaki.
.......................................................
Žive planine
V Zgornjem Posočju še vedno živijo številne 
planine; na bovških se pasejo ovce, na tol-
minskih in kobariških pa krave. V poletnem 
času te planine oživijo. Kmetje priženejo 
svojo živino iz dolin v hribe in začne se izde-
lava sira in skute na star, tradicionalen način. 

Bogastvo tradicije 
še živih planin



V bližini Mrzlega vrha so planine Pretovč, 
Lapoč, Sleme ter Polog. Želite spoznati in 
okusiti delček življenja na planini tudi vi?
....................................................... 
Spominska cerkev  
Svetega Duha v Javorci
Spominska cerkev Svetega Duha stoji v 
izjemnem naravnem okolju Julijskih Alp. S 
svojimi rokami in prostovoljnimi prispevki 
so jo za časa soške fronte zgradili avstro-
-ogrski vojaki, da bi ohranili spomin na 
mrtve tovariše. Med vojno so vsako nedeljo 
darovali mašo in cerkev so složno obiskovali 
katoličani, protestanti, pravoslavci, judje, 
muslimani in celo ateisti, saj so tukaj za 
kratek čas pozabili na vojno. Danes ni samo 
enkraten umetnostni biser, ohranila je tudi 
simbolno vrednost složnosti in miru.  V 
letu 2007 ji je bil podeljen Znak evropske 
kulturne dediščine. 
....................................................... 
Utrdbe v Pologu
S podpisom Rapalske pogodbe leta 1920 je 
Italija priključila zahodni del slovenskega 
ozemlja, ki je bilo nato do leta 1947 pod 
različnimi oblastmi. V Zgornjem Posočju je 
Kraljevina Italija na meji s Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev začela graditi sistem 

utrdb in kasarn. Dobro ohranjen bojni blok 
v Pologu, ki je hkrati tudi vhod v več nivoj-
sko utrdbo, obiskovalca vabi v sistem dolgih 
in razvejanih hodnikov.



¶ Tolminski muzej, muzej na pro-
stem prve svetovne vojne Men-
gore, Tolminski punt, Rupnikov 
križev pot in romarska cerkev 
Marijinega imena, Tolminska 
korita
.......................................................
Tolminski muzej
V nekdanji Coroninijevi graščini hrani bo-
gato kulturno dediščino Posočja. Na stalni 
razstavi, ki prikazuje zgodbe večtisočletne 
zgodovine Tolminske, izstopajo izjemne 
najdbe iz starejše železne dobe iz Mosta na 
Soči ter zanimiv prikaz tolminskega kmečke-
ga upora 1713.
.......................................................
Muzej na prostem prve svetovne 
vojne Mengore
Čez vzpetino Mengore (453 m), ki je bila v 
času soške fronte del tolminskega mostišča, 
je potekala prva avstro-ogrska obrambna 

Zgodbe tolminskih puntarjev



črta. Krožna pot po muzeju vodi mimo šte-
vilnih kavern, spominskih obeležij, vodohra-
ma, ostankov barak in nekdanjega vojaškega 
pokopališča vse do cerkve Marijinega imena 
na vrhu vzpetine.
....................................................... 
Tolminski punt
Veliki tolminski punt, zadnji večji kmečki 
upor na Slovenskem, se je začel leta 1713 
zaradi zvišanja državnih davkov na pro-
dajo mesa in vina. Ker kmetje niso mogli 
plačevati, so se uprli z množičnim pohodom 
v Gorico. Upor je bil zadušen, upornikom so 
sodili: 150 so jih zaprli, 11 vodij so usmrtili, 
vasi pa so morale plačati denarne kazni. 
....................................................... 
Rupnikov križev pot in romarska 
cerkev Marijinega imena
Marijina cerkev na Mengorah je od 14. 
stoletja tesno povezana z usodo prebivalstva 
Tolminske in Zgornjega Posočja. Turški 
vdori, kobilice, sušne letine, potresi in druge 
naravne in zgodovinske ujme so ljudi gnale 
pod Marijino varstvo. Tod so se zbirali 
tolminski puntarji in načrtovali boj za staro 
pravdo, tudi med 1. svetovno vojno so Men-
gore odigrale pomembno vlogo in plačale 
svojo ceno. Leta 1928 je cerkev iz vojnih 

razvalin ponovno zablestela opremljena s 
poslikavami Toneta in Mare Kralj. Leta 1932 
so ob poti na Mengore pozidali kapelice kri-
ževega pota, ki so bile porušene in ponovno 
postavljene v mozaičnih podobah Rupniko-
vega križevega pota.



¶ Grob mons. Ivana Trinka, Lan-
darska jama (Grotte d’Antro), 
Stara gora (Castelmonte), kosilo 
ob spremljavi harmonike v domači 
beneški gostilni, Inštitut za slo-
vensko kulturo v Špetru, čezmejni 
muzej na prostem prve svetovne 
vojne Kolovrat, Matajur – gora, 
ki združuje 
.......................................................
Grob mons. Ivana Trinka
Beneška Slovenija je vselej imela ljudi, ki so 
se odlikovali na različnih področjih. Eden 
najznamenitejših med njimi je bil monsinjor 
Ivan Trinko (1863 – 1954) iz Tarčmuna, 
vsestranski umetnik, ki je svojemu delu sku-
šal dati dva predznaka: verskega in narodne-
ga. Bil je zamejski, slovenski rimskokatoliški 
duhovnik, pesnik, pisatelj, filozof, prevajalec, 
jezikoslovec, kritik, skladatelj, slikar in pred-
vsem buditelj narodne zavesti.

Šepet Krivapet 
iz nadiških dolin



.......................................................
Landarska jama (Grotte d’Antro)
Nadiške doline zaznamujejo kraški pojavi, 
med njimi je veliko jam. V preteklosti so 
jame služile kot zaklonišča, preproste obr-
tniške delavnice, utrjena ali obredna mesta 
in celo kot bivališče Krivapet in Škratov, 
skrivnostnih in privlačnih mitičnih bitij. 
Ena od takšnim jam je tudi Landarska jama, 
ki je dolga več kot 4 km. Do jame vodijo 
strme skalne stopnice, kjer so danes ostanki 
srednjeveške utrdbe, dveh kapelic in manjše 
cerkvice z lesenim oltarjem iz 17. st. Tu so 
našli ostanke iz mlajše kamene dobe in iz ob-
dobja preseljevanja ljudstev. Med zanimivej-
šimi najdbami so ostanki okostja jamskega 
medveda (Ursus Spelaeus), ki je naseljeval 
te kraje pred več kot 30000 leti. Zadnja leta 
strokovnjaki raziskujejo sončni observatorij, 
ki ga je jama imela v srednjem veku.
....................................................... 
Stara gora (Castelmonte)
V deželi kaplana Martina Čedermaca pod 
Matajurjem, v kateri že trinajst stoletij 
žilavo ohranjajo slovensko besedo, kulturo 
in vero Beneški Slovenci, stoji starodavna 
in priljubljena cerkev Matere božje na 618 
metrov visoki Stari gori in le osem kilometrov 
oddaljena od Čedada. Zgodovina starogor-

skega svetišča sega daleč v preteklost, cerkev 
v današnji podobi pa je bila pozidana leta 
1744. V njej so marmorni oltarji iz 17. stole-
tja, Marijin kip pa je iz začetka 15. stoletja in 
sodi med najlepše Marijine upodobitve. Ob 
poti na Staro goro stojijo znamenja z mozaič-
nimi upodobitvami skrivnosti rožnega venca. 
Čudovita Marijina podoba, razgled izpred 
starogorske cerkve in obnovljeno naselje s 
taborskim obzidjem so dovolj veliki razlogi, 
da se slovenski, beneški in furlanski romarji 
tako radi vračajo na to božjo pot.



¶ Etnografski muzej v Bardu (Lu-
severa), jama v Zavarhu (Grotta 
di Villanova), kosilo ob spremljavi 
harmonike v domači gostilni, 
Breginjski kot, Rezija
.......................................................
Etnografski muzej v Bardu  
(Lusevera)
V njem je med drugim obvarovana vsa stavb-
na in kmečka beneškoslovenska starosve-
tnost, ki je bila sicer uničena med potresom 
leta 1976. Ohranjeno in privlačno predsta-
vljeno je tudi ljudsko izročilo – pripovedni-
štvo, glasba, noše in šege, ki ga spoznamo 
skozi pripoved prof. Vilijema Černa, neutru-
dnega borca za ohranjanje slovenstva.  
.......................................................
Jama v Zavarhu (Grotta di Villanova)
Ena največjih naravnih znamenitosti Terske 
doline sodi med najpomembnejše jame v Italiji 
tako z jamarskega kot znanstvenega vidika. 

Izkustvo sveta in ljudi  
ob Nadiži, Teru in Reziji



Odkrili so jo leta 1925. Sedem kilometrov 
dolga jama se ponaša z več manjšimi dvoranami, 
veličastnimi kapniki in majhnim jezerom. Pra-
viloma jame nastajajo v apnencu, vendar je tu 
del jame nastal v flišu, nepropustni in netopni 
kamnini, ki ima zelo značilno obliko: veliki 
prehodi in dvorane z zelo nizkimi stropi. 
....................................................... 
Breginjski kot
Razprostira se med Stolom (1673 m) in Mijo 
(1237 m), ob reki Nadiži. Najpomembnejše 
izročilo območja so etnološki spomeniki, še 
posebej ostanki izjemne prostorske in stavbne 
dediščine, ki jo je žal v veliki meri uničil potres 
v letu 1976. Danes nam edini ohranjeni delček 
starega Breginjskega vaškega jedra kaže bivalno 
kulturo nekdanjih prebivalcev, domiselnost 
uporabnih rešitev in harmonično ujemanje z 
naravnim okoljem. Staro vaško jedro z muzejem 
ter cerkev Sv. Nikolaja z župniščem uvršča-
mo med kulturne spomenike. Priljubljen cilj 
obiskovalcev sta tudi Napoleonov most čez 
Nadižo, poleti prijetno toplo in po prepričanju 
mnogih obiskovalcev zdravilno reko, in črna 
kuhinja v Robidišču. Robidišče, najzahodnejša 
slovenska vas z beneškoslovenskim arhitek-
turnim tipom objektov, leži na odmaknjeni 
planotici, 650 metrov nad morjem. Zanimiv je 
ogled več kot 300 let stare Vančeve hiše, kjer se 

je ohranila skoraj nespremenjena notranjščina z 
značilno razporeditvijo prostorov in kuhinjo z 
nizkim ognjiščem. Ta tip črne kuhinje je skupaj 
z ohranjenim delom notranje opreme prava 
redkost v slovenskem prostoru. 
....................................................... 
Rezija
Velik del Rezije sodi v naravni park Julijskih 
Predalp. V Solbici je Muzej brusačev; poklic 
je bil značilen za to dolino in se je razširil ob 
koncu 18. stoletja. Ste že spoznali Zverinice iz 
Rezije? Bi se radi zavrteli ob taktih rezijanske 
folklore in poslušali pojoč naglas rezijanščine?



Pot miru povezuje dediščino soške fronte 
in naravne znamenitosti Zgornjega Posočja. 
Pohodništvo po okrog 100 kilometrov dolgi 
poti ali le po njenem delu obiskovalcu po-
nuja aktiven oddih v lepi, mirni, neokrnjeni 
naravi, ki jo zaznamuje reka Soča, svet sredo-
gorja in visokogorja, črede ovc in koz, poleti 
še žive planine ter zgodovina prve svetovne 
vojne. Začne se v Logu pod Mangartom pri 
vhodu v rudniški jašek, imenovanem Štoln, 
konča pa pri muzeju na prostem na Mengo-
rah v bližini Mosta na Soči. Razdeljena je 
na pet odsekov, vsakega je moč prehoditi v 
enem dnevu. Vodi mimo vojaških pokopa-
lišč in kapel, trdnjave Kluže, šestih muzejev 
na prostem, soteske Koritnice, korit Soče, 
idiličnih hribovskih planin, slapa Kozjaka, 
kostnic v Kobaridu in Tolminu, spominske 
cerkve Sv. Duha v Javorci, Tolminskih korit.

Pestrost življenja ob Poti miru
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