
 

 

8.8                Pohod po poti miru 

    iz Jamelj do Doberdoba 

Kdaj:  v sredo, 9. maja  2018 

Kam: Za zaključek šolskega leta smo spet izbrali malo bolj oddaljen kraj. Zato gremo na pot bolj 

zgodaj, kakor običajno. Avtobus bo odpeljal ob 5.30 iz Mokronoga, 5.40 iz Šentruperta, 5.50 iz Mirne, 

5.55 pri MC Trebnje in ob 6.00 izpred CIK-a v Trebnjem. Skozi Šentlovrenc bomo pri Ivančni Gorici prišli 

na avtocesto.  Mimo Ljubljane, Postojne in Nove gorice bomo prešli na staro cesto proti Trstu. Pri 

Jamljah bo izhodišče pohoda. 

Opis poti: Ob  stoletnici bojev v prvi svetovni vojni  v Posočju smo predlani pričeli s pohodi po Poti miru. 

Sedaj je mimo tudi stoletnica konca prve svetovne vojne. Pot miru se začne v Logu pod Mangartom in 

konča ob Jadranskem morju ( od Rombona do Devina) in povezuje ostanke  prve svetovne vojne in 

naravne znamenitosti. Tokrat se bomo povzpeli iz Jamelj  na Gradino. Pot bo strma, mi pa bomo imeli 

počasen tempo. Na levo bo pogled uhajal na presihajoče Doberdobsko jezero. Na vrhu  Gradina 

(Casttellaco)  bo daljši počitek pri zavetišču Cadorna (casa Cadorna). Tu je komandant general Luigi 

Cadorna usmerjal italijansko armado v napad za osvojitev Trsta.  Kočo so italijanski plezalci  obnovili, 

pod njo imajo lepo plezališče. Nadaljevali bomo po položni poti skozi sprejemni center Gradina  v 

Doberdob.  Pogledali bomo kje stoji šola Prežihov Voranc, obiskali novejši spomenik padlim in nato v 

slovenski gostilni  dobili kraško posebnost na žlico.  

Na povratku proti domu bomo obiskali največji vojni spomenik v Italiji v Sredipolju (Redipuglia). 

Potem pa na avtocesto in domov.                          

 

                   
 

Predvideni čas hoje: 3 do 4 ur 

Predviden povratek : do 20. ure 

Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane in pijače 

v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev.  

OPOZORILO:  obvezen veljavni osebni dokument s sliko ! 

Cena:  15 €  

Prijave:  v pisarni CIK-a do ponedeljka,  7. maja  2018 

Dodatne informacije: tajništvo CIK-a  07 34 82 100  ali gms: 041 347 237 ali  viktor.uhan@gmail.com 

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 ! 


