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Pot miru od Alp 
do Jadrana

Soška fronta 1915–1917
Soška fronta je bila v času prve svetovne 
vojne del 600 kilometrov dolge jugo- 
zahodne fronte, ki je potekala od prelaza 
Stelvio na švicarsko-italijansko-avstrijski 
tromeji prek Tirolske, Dolomitov,  
Karnijskih in Julijskih Alp, Zgornjega 
Posočja, Goriške in Krasa do Jadranskega 
morja.

Boji ob Soči so trajali od maja 1915 do 
oktobra 1917. To vojno je zaznamovalo 
gorsko bojevanje - ponekod se je fronta 
povzpela tudi nad 2000 metrov nadmor-
ske višine - in bitke na kamnitih tleh, ki so 
pogoje vojskovanja še otežili. Po začetni 
negotovosti, bojih in premikih se je fron-
tna črta ustalila in začelo se je pozicijsko 
vojskovanje.

Med Italijo in Avstro-Ogrsko se je v 29 
mesecih bojevanja zvrstilo 12 soških bitk. 
Enajst so jih izvedli Italijani, odločilno, 
dvanajsto, pa vojaki Avstro-Ogrske in 
Nemčije.

Skupna avstro-ogrsko-nemška armada je z 
novim načinom bojevanja v 12. soški bitki 
presenetila italijanske enote. Posledica je 
bila premik fronte od Soče na reko Piavo 
v Italiji. 12. soška bitka se je v zgodovino 
zapisala pod več imeni: bitka pri  
Kobaridu, čudež pri Kobaridu, v  
italijanskih virih polom pri Kobaridu… 

Poleg frontne črte je pomembno vlogo 
odigralo tudi zaledje s skladišči, transpor-
tnimi potmi, žičnicami, letališči in bolni-
šnicami. 

Vojna je zelo prizadela domačine, saj so 
morali zapustiti domove in oditi v begun-
stvo, ob povratku pa so našli porušene 
domove in uničeno krajino. 

V bojih ob Soči je umrlo okrog 300 000 
vojakov.

Fronta je za seboj pustila veliko ostalin, ki 
so s pomočjo različnih ustanov in društev 
zgledno ohranjene in vzdrževane. Vojaška 
pokopališča, kaverne, strelski jarki, kostni-
ce, kapele, spomeniki, muzeji na prostem 
in druga obeležja predstavljajo pomemb-
no snovno in nesnovno dediščino evrop-
ske zgodovine. Danes so s svojimi priče-
vanji, občutji in zgodbami hrbtenica Poti 
miru od Julijskih Alp do Jadrana. 

Pot je enotno označena, primerna za po-
hodnike in kolesarje. Do večjih znameni-
tosti je dostop možen tudi z avtomobilom 
in avtobusom. Pot miru je prava izbira za 
vse, ki želijo aktivno preživeti prosti čas, 
doživeti mogočne razglede in lepote nara-
ve, spoznati zgodovino in kulturo, srečati 
domačine, izkusiti sedanje življenje in oku-
siti lokalne dobrote. Priporočajo se vodeni 
ogledi z lokalnimi turističnimi vodniki.

Pot miru povezuje območja in ljudi ter 
bogato kulturno in naravno dediščino 
vzdolž nekdanje soške fronte. Spominja na 
vse, ki so trpeli v času prve svetovne vojne, 
in opominja, zakaj se vojne ne smejo več 
dogajati. Predvsem pa spodbuja vrednoto 
miru in priložnosti za skupni razvoj.
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Soška fronta 1915–1917

Pot miru
Via di pace 



1. Trdnjava Kluže 
V današnji podobi je bila zgrajena pod 

Avstro-Ogrsko v letih 1881-1882. V 
času soške fronte so bila v njej nameščena 
poveljstva in zaledne enote, služila je tudi 

kot obvezovališče. Kljub italijanskemu 
obstreljevanju je ostala nepoškodovana.  
Skozi zgodovino sta se njena podoba in 
namen spreminjala. Danes je v Klužah 

urejen muzej s stalno razstavo.



Vojaška 
pokopališča prve 
svetovne vojne 
So kraj zadnjega počitka mnogih vojakov 
različnih narodnosti, ki so se devetindvaj-
set mesecev borili ob Soči in tukaj pustili 
svoja življenja. Njihovi grobovi na števil-
nih pokopališčih od izvira do izliva Soče 
so trajen spomin in opomin, da se kaj 
takega ne sme več zgoditi.

19. Jama Pečinka   
Jama Pečinka je bila v prvi svetovni 
vojni zavetišče za vojake. Najprej je bila 
jama v posesti avstro-ogrske vojske, v 9. 
soški bitki, v začetku novembra 1916, 
pa je prešla v italijanske roke in ostala v 
njihovih rokah do konca oktobra 1917, 
ko je bilo po 29. mesecih konec bojev 
na soški fronti. Jama je bila opremljena s 
pogradi za vojake in kabinami za častni-
ke. Na vrhu hriba Pečina je bila opazo-
valnica, kjer je bil nameščen žaromet. 

18. Spomenik – 
kažipot  

in Borojevićev 
prestol

Spomenik – kažipot, ki ga je zgradil 
pehotni polk IR 43, je bil postavljen 
v čast poveljniku 7. avstro-ogrskega 

korpusa nadvojvodi Jožefu, imel pa je 
tudi funkcijo smerokaza, saj označuje 
razdaljo do Lokvice in Kostanjevice. 

Borojevićev prestol (Cesarjev –  
Borojevićev kamniti stol) je dobil ime 
po poveljniku 5. avstro-ogrske armade 

Svetozarju Borojeviću von Bojni.

13. Spominski park Prižnica  
in muzej na prostem Vodice
Krožna pot po Spominskem parku Prižnica se začne tik nad naseljem Plave in vodi 
mimo številnih ostalin italijanske in avstro-ogrske prve obrambne črte: italijansko vo-
dno korito, kaverna Avellino, ostanki prevezovalnice, italijanski napis v kamnu, pa šte-
vilne kaverne, jarki in utrjeni položaji.  Pot se nadaljuje mimo cerkvice Sv. Kvirina, nato 
se en krak odcepi navzdol proti nekdanjemu italijanskemu vojaškemu pokopališču, dru-
gi pa se nadaljuje mimo nekdanjega avstro-ogrskega vojaškega pokopališča v Paljevem 
proti Vodicam in Sveti Gori. Poleg številnih jarkov in kavern je v sklopu muzeja na pro-
stem Vodice tudi mavzolej generala Maurizia Gonzage. Želel je biti pokopan na kraju, 
kjer so med prvo svetovno vojno umirali njegovi vojaki. Zaradi začetka druge svetovne 
vojne mavzoleja niso dokončali, zato general v njem ni bil nikoli pokopan.

15. Sabotin – Park miru
Vrh nad Gorico je bil zaradi strateške lege nad Sočo pomembno avstro-ogrsko mostišče 
na desnem bregu reke. V 6. soški bitki, avgusta 1916, je italijanska vojska zavzela  
Sabotin, kar je omogočilo zasedbo Gorice. Hrib je prepreden s sistemi jarkov in kavern, 
ki sta jih avstro-ogrska in italijanska vojska zgradili pri utrjevanju svojih položajev.  
Sabotin je zaradi svoje lege odlična razgledna točka in zelo primeren tudi za kolesarjenje. 
Pogled seže na Sveto Goro, Škabrijel, Vipavsko dolino, Kras, Furlansko nižino, Goriška 
Brda in Julijske Alpe. Zaradi burne zgodovine in naravnih znamenitosti je pomembna 
izletniška točka Goriške. 

11. Globočak 
V času soške fronte je bil eden izmed 

bolj pomembnih utrjenih  italijanskih 
vrhov na grebenu Kolovrata, saj je nudil 

dober pogled na dolino Soče in  
Banjšice. Urejene pohodne poti vodijo 

mimo številnih ostalin. 
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8. Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci
Cerkev v izjemnem naravnem okolju Julijskih Alp se ponaša z  Znakom evropske dedi-
ščine. Za časa soške fronte so jo zgradili avstro-ogrski vojaki v spomin na padle tovariše. 
Njihova imena so vžgali v hrastove plošče, ki se kot knjiga odpirajo na stenah cerkvene 
ladje. Vojaki različnih verskih pripadnosti so se tu vsako nedeljo udeleževali maše in za 
kratek čas pozabili na vojno. 

9. Nemška kostnica  
Zgrajena je na prvotnem vojaškem po-

kopališču. Umetelno zgrajeno zadnje 
počivališče okrog 1000 nemških vo-

jakov, padlih na bojiščih ob Soči v 12. 
soški bitki, je sestavljeno iz kamnitega 
obzidja in osrednjega dela spomenika, 

kapele. V kapeli je grob neznanega  
vojaka.   

5. Italijanska kostnica 
Zgrajena je okoli cerkve sv. Antona na vzpetini nad Kobaridom. Z okoliških vojaških  
pokopališč so bili sem preneseni posmrtni ostanki 7014 znanih in neznanih v prvi  
svetovni vojni padlih italijanskih vojakov. Septembra 1938 jo je otvoril Benito Mussolini. 
Podobni kostnici sta tudi v Oslavju (Oslavia)  in Redipulji (Redipuglia).

10. Muzej na 
prostem Mengore 

Območje je jedro nekdanje avstro- 
ogrske obrambe tolminskega mostišča. 

Krožna pot vodi mimo kavern, spomin-
skih obeležij, ostankov kamnitih barak, 

vodohrama in spomenika na nekdanjem 
vojaškem pokopališču. Na vrhu Mengor 

je cerkev Marijinega imena. 

6. Čezmejni muzej na prostem Kolovrat 
Predstavlja del tretje italijanske obrambne črte. Tu so poveljniška in opazovalna mesta, 
strojnični in topniški položaji, kaverne ter mreža strelskih jarkov. Z grebena Kolovrata je 
izjemen pogled na dolino Soče, Furlanijo do morja, okoliške gore in kot na dlani celotno 
bojišče soške fronte. 

Zasebne muzejske 
zbirke prve  

svetovne vojne  
V krajih, kjer je nekoč potekala soška 

fronta, je veliko zbirateljev, ki so dolga 
leta zbirali njene ostaline in jih v svojih 
domačih hišah uredili v lične in bogate 
muzejske zbirke. Poleg zanimivih pred-

metov so zbirali tudi zgodbe ustnega 
izročila, ki jih pripovedujejo z osebnim 

žarom in veliko znanja.

2. Muzej na prostem 
Ravelnik
Urejen je na nekdanji prvi  
avstro-ogrski obrambni črti na pobočju 
vzpetine Ravelnik v bovški kotlini.  
Krožna pot povezuje očiščene in  
obnovljene strelske in povezovalne  
jarke, bunkerje, kaverne, strojnična 
gnezda in rekonstrukcije barak.

3. Muzej na prostem Čelo 
Predstavlja avstro-ogrsko topniško utrdbo na pobočju Svinjaka. Strelski jarek povezuje 
topniška položaja, kuhinjo, opazovalnico, bivalna prostora in zaklon. Od tu se ponuja 
lep razgled na Bovško kotlino, Rombon in druge okoliške gore.

4. Muzej na 
prostem Zaprikraj 
Muzej je na območju Triglavskega na-
rodnega parka in še živih planin. Do-
bro utrjena prva italijanska obramb-

na črta v Krnskem pogorju poleg 
vpogleda v organiziranost italijanske 
obrambe ponuja užitke pohodništva 

v neokrnjeni naravi.

7. Muzej na prostem 
Mrzli vrh  

Hrib je na gosto prepreden s številnimi 
jarki in kavernami obeh vojskujočih se 
strani. V eni izmed kavern je ohranjen 

Marijin oltar, ki so ga postavili madžar-
ski vojaki. Krožna pot muzeja poteka 

mimo planin Pretovč in Lapoč. 

12. Korada
Italijanska vojska je ta strateški vrh utr-

dila in ga uporabljala za opazovalnice in 
topniške položaje. Sv. Jedrt (Gendrca) 

je znanilka spomladanskega dela na pro-
stem in zavetnica cerkve pod vrhom  

Korade. Cerkev, ki je bila prvič omenje-
na leta 1523, je bila med prvo svetovno 

vojno porušena, nato pa obnovljena.































14. Muzej na prostem Škabrijel
Škabrijel  se je v zgodovino bojev na soški fronti zapisal kot eno izmed najhujših bojišč na 
soški fronti. Na hrib se lahko povzpnemo iz več izhodišč, ki vodijo mimo številnih ostalin 
prve svetovne vojne in spomenikov, posvečenih raznim enotam, med drugimi tudi padlim 
Slovencem. Vzpon je nagrajen s čudovito panoramo, ki jo nudi razgledni stolp. 

20. Pokopališče  
prve svetovne  

vojne Gorjansko  
Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz 

prve svetovne vojne leži SZ od vasi 
Gorjansko v neposredni bližini civilne-
ga pokopališča. Na pokopališču so po-

kopani avstro-ogrski vojaki, ki so umrli 
v bližnji bolnišnici. Monumentalni del 

pokopališča je bil dokončan že med voj-
no julija 1916. Po podatkih italijanskih 

oblasti je tu pokopanih 6015 vojakov. 
Vojaško pokopališče Gorjansko je naj-
bolje ohranjeno vojaško pokopališče iz 
prve svetovne vojne na slovenskih tleh.



16. Šmartno - Goriška Brda  

17. Trg Evrope (Piazza Transalpina)



21. Kostnica v 
Oslavju (Oslavia) 
V kostnici so posmrtni ostanki 57 201 
italijanskih vojakov, ki so bili prekopani 
iz vojaških pokopališč od vasi Kamno 
do Vipave. Med njimi je 20 761 znanih 
in 36 440 neznanih vojakov. Poleg tega 
pa v kostnici počiva še 539 avstro- 
ogrskih vojakov. Na notranjih stenah 
kostnice so izpisana imena padlih voja-
kov, v podzemni dvorani pa je sarkofag 
s posmrtnimi ostanki 13 mož, ki so bili 
odlikovani z zlatim odlikovanjem za vo-
jaške dosežke.

22. Muzej na 
prostem Brestovec  
Po muzeju na prostem vodi zgodovin-
ska učna pot. Poleg strelskih jarkov je 

za obiskovalce še posebej zanimiva raz-
sežna topniška kaverna, v kateri je bilo 

nameščenih osem topov. Danes v njej o 
dogajanju na Krasu med prvo svetovno 
vojno pričajo kovinske instalacije.   Sle-

dimo lahko tudi simbolični pripovedi 
avstro-ogrskega in italijanskega voja-

ka, ki imata vsak svoj vhod v kaverno z 
napisoma La pace (Mir) in Voliamo la 

pace (Hočemo mir). Gre za besede, ki so 
jih na Brestovcu v kamen vklesali vojaki.

Kras

23. Muzej na 
prostem Debela 

Griža (Monte San 
Michele)    

Debela Griža (275 m) je bila med prvo 
svetovno vojno ena ključnih točk pri 
obrambi Gorice. Tu je avstro-ogrska 

vojska zgradila obsežen sistem kavern 
in zaklonišč, ki jih je opremila s topovi 

velikih kalibrov. Italijanska vojska je po 
več mesecih bojev v 6. soški bitki uspela 

zavzeti hrib. Danes so tu obnovljene 
ostaline, območje pa zaščiteno in raz-

glašeno za spominsko območje.

24. Kostnica v Redipulji (Redipuglia)
Tu je pokopanih 100 187 vojakov, od teh 60 330 neznanih. Pred kostnico stoji velik 
sarkofag, kjer je pokopan Emanuele Filiberto di Savoia (Duca d`Aosta), poveljnik 3. 
italijanske armade. Za njim so postavljeni grobovi njegovih petih generalov. 22 teras 
vodi do vrha 117 m visokega hriba M. Sei Busi, kjer je kapela, nad katero stojijo trije 
bronasti križi. V bližini kostnice se nahaja avstro-ogrsko pokopališče s posmrtnimi 
ostanki 14 550 vojakov.

25. Muzej na prostem Dolina bersaljerjev 
(Dolina dei Bersaglieri)
Glavnino muzeja na prostem predstavlja Dolina bersaljerjev. Gre za kraško dolino 
oziroma vrtačo med koto 86 in koto 117. Dolino so tako poimenovali, ker so tu  
našli oznako s simbolom bataljona bersaljerjev. Poznana pa je tudi pod imenom  
Dolina petstotih (Dolina dei Cinquecento), saj so prav tu odkrili skupni grob s pet-
stotimi trupli padlih vojakov, ki so jih pozneje pokopali v bližnji kostnici. 

V neposredni bližini je ohranjen del velike utrjene obrambne linije, ki se je  
začenjala pri Debeli Griži (Monte San Michele) in segala vse do Selc (Cave di Selz),  
Doberdoba (Doberdò del Lago) in Tržiča (Monfalcone). Znana je tudi pod imenom 
Trincea Mazzoldi.

26. Tematski park 
prve svetovne vojne 
v Tržiču (Parco 
Tematico della 
Grande Guerra a 
Monfalcone) 
Na kraških vzpetinah nad Tržičem se na 
približno 4 km2 razteza Tematski park 
prve svetovne vojne, ki je urejen v treh 
sklopih. Ta obiskovalcu preko zapletene-
ga sistema strelskih jarkov in topniških 
položajev, obrambne črte z zaklonišči za 
vojake in jame Grotta Vergine omogoča 
vpogled v dogajanja, ki so se tu odvila 
med junijem 1915 in majem 1917. 

28. Informacijski center Pot miru  
V Informacijskem centru Pot miru so obiskovalcem na voljo informacije o Poti miru 
od Alp do Jadrana in dediščini soške fronte, vodniška služba, izbrani spominki do-
mače obrti, zgodovinska in turistična literatura, konferenčni in galerijski prostori ter 
zgodovinska knjižnica. Na ogled je postavljena stalna interaktivna razstava o Poti miru 
in simulator letenja.

















27. Trst (Trieste)  
Kulturni, umetniški in zgodovinski center Dežele Furlanije Julijske Krajine še danda-
nes izžareva čar preteklih obdobij. Mesto je veljalo za središče trgovskih in kulturnih 
izmenjav med Sredozemljem, Balkanom in germanskim svetom. Med prvo svetov-
no vojno je bilo zavzetje Trsta eden izmed glavnih ciljev italijanske vojske, vendar je 
močna avstro-ogrska obrambna črta Fajtji hrib–Grmada preprečila vsakršen napad na 
mesto. Trst je italijanska vojska zavzela po kapitulaciji Avstro-Ogrske ob koncu prve 
svetovne vojne. Danes na dogajanje pred stotimi leti opozarjajo številni muzeji, spo-
meniki in poimenovanja ulic in trgov.






Napoleonova cesta 

in tramvajska 
proga Opčine-Trst  

Od Proseka (Prosecco) do Opčin (Opi-
cina) nas po kraškem robu vodi pano-
ramska, približno tri kilometre dolga 

Napoleonova cesta (Strada Napoleoni-
ca), ki ponuja čudovit razgled na Trst 

in zaliv. Pot je med ljudmi poznana kot 
Napoleonova cesta – v spomin na za-
dnje obdobje Napoleonove vladavine 
v teh krajih –, vendar je njeno uradno 

ime je Vicentinska cesta (Strada Vicen-
tina), po projektantu inženirju Giaco-

mu Vicentiju. 

Tramvajska proga na relaciji Opčine–
Trst, ki je bila zgrajena leta 1902, je od-
igrala pomembno vlogo tudi med prvo 
svetovno vojno. Vojska jo je uporabljala 
v različne namene, med drugim tudi za 

prevoz ranjencev s kraške planote do 
mesta, kjer so jih oskrbeli v tamkajšnjih 

bolnišnicah. Danes pa vožnja s tram-
vajem ponuja svojevrstno doživetje na 

Poti miru.





Utrjena obrambna linija (Trincea Mazzoldi)


