
 

  

 

11.1          Pohod po delu poti Alpe - Adria  

       
Kdaj:  v sredo, 13. oktobra 2021. 

Kako: s posebnim avtobusom ob 5,30. uri, z železniške postaje Trebnje (letos novost: iz 

Mokronoga – Šentruperta - Mirne pridemo v Trebnje z osebnimi avtomobili).  

Opis poti: Običajno smo se v ta zahodni del naše domovine podali maja, zaradi korona virusa 

pa  bomo del poti Alpe – Adria v okolici Bovca opravili v oktobru.  Za vstop na avtobus in 

prehod državne meje pri Ratečah potrebujemo PCT potrdilo in veljavni osebni dokument. V 

avtobusu obvezno nosimo masko. 

Alpe- Adria Trail, kot se uradno imenuje pot, katere del bomo opravili, je dolga 750 km in se 

prične ob vznožju veličastnega Velikega Kleka (Grossgloknerja) v Avstriji. V Sloveniji vodi pot 

skozi Kranjsko goro, vzdolž smaragdne Soče, skozi Triglavski narodni park, vse do 

vinorodnega okoliša Goriških Brd. V Devinu na italijanski strani se pot spusti do morja. V 

idiličnem pristaniškem mestu Milje (Muggia) je končni cilj poti. 

                  

                 Slap Virje                                  krožišče v Bovcu                         smaragdna Soča 

Mi bomo pohod pričeli za Kaninsko vasjo v Bovcu in po asfaltni cesti prišli v vas Plužna. Sledil 
bo spust do slapa Virje in ogled izvira Glijuna. Mimo umetnega jezera (za elektrarno) in golf 
igrišča bomo prišli še do enega slapa – Boka. Prečkali bomo Sočo in se iz vasi Log Čezsoški 
preusmerili na staro Napoleonovo pot, ki pripelje do Srpenice. Tu bomo pot končali, oziroma 
jo nadaljevali do kampa v Trnovem, če nam prisilno mirovanje zaradi korone ni vzelo preveč 
kondicije. Pot ni težka. 
Priporočamo dobro obutev, pohodniške palice, obleko primerno vremenskim razmeram. S 
seboj imejte  osvežilno pijačo in nekaj malega za pod zob. Ne pozabite dobre volje doma! 
Sledila bo ob doplačilu še malica v enem od lokalov. 
Domov se bomo vrnili ob večernih urah. 

Predvideni čas hoje: 3 do 4 ure 

Oprema: volja do hoje, PCT potrdilo, osebni dokument, maska, obleka primerna vremenu, 

dobra obutev, pohodne palice, malo hrane in pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena:  25 €  

Prijave:  OBVEZNE,  v pisarni CIK-a do ponedeljka, 11. oktobra 2021 

Dodatne informacije:  tajništvo CIK-a  07 34 82 100   ali:  041 883 823 Ivica  Vitez 

Opomba: V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe 
programa. 
 
 
 

Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek ! 


