
 

 
 

 

POHOD PO POTI MIRU PO DOBERDOBSKI PLANOTI 

 
Vse se nekoč konča, tako se tudi naše študijsko leto na UTŽO-ju počasi izteka. Pohodniki 

smo se v sredo, 9.maja 2018 v zgodnjih jutranjih urah odpravili na naš zadnji letošnji pohod z 

namenom, da se pod budnim očesom našega vodnika Vikija dobro sprehodimo in istočasno 

spoznavamo še našo zgodovino vse tja v čas prve svetovne vojne v Posočju. 

Pot nas je vodila mimo Ljubljane proti italijanski meji. Po cesti Trst-Benetke smo krenili 

mimo Tržiča (Monfalcone) do manjšega kraja imenovanega Sredipolje (Redipuglia). Tam 

smo obiskali enega najveličastnejših spomenikov prve svetovne vojne-kostnico odprto leta 

1938 na pobočju griča Monte Sei Buši (kota 118) posvečeno padlim v 3.italijanski armadi. 

Obsijani s soncem smo si ogledali spominski park, kjer na čelu stoji sarkofag komandanta 3. 

armade princa Emanuela Filiberta Savojskega obdanega z grobovi petih generalov. Pred njimi 

se v tleh nahaja 38 tabel z napisi krajev, kjer so na Krasu med prvo svetovno vojno potekali 

boji. Za njimi pa se v grič vzpenja 22 teras s posmrtnimi ostanki 100.187 padlih vojakov. 

Nasproti kostnice stoji spominski park na griči sv. Elije, kjer smo se sprehodili mimo 

razstavljenih topov in orožja iz tistega trpljenja polnega obdobja. 

 
 

Pred veličastnim spomenikom smo se potomci »poražencev« v 1. Svetovni vojni tudi 

fotografirali. Foto C. Doles 

 

Po prvem postanku nas je pot vodila nazaj  proti Gorici. Pri naselju Boneti smo zapustili naš 

udoben avtobus in krenili na pot po Gradini-Gradišču. Na začetku se je pot strmo dvignila na 

sleme, ki ga obrašča borna kraška gmajna in grmičevje. Videli smo veliko goščav ruja, ki  

jeseni obarva pobočja v rdečo barvo. Najprej smo prisopihali do najvišje razgledne točke na 

156 m.n.v., ki se imenuje Gradišče in je bila že v bronasti in nato v rimski dobi naseljena. 

Odprl se nam je lep pogled na presihajoče Doberdobsko jezero, ki nas je spremljal ves čas 

pohoda po grebenu. Spustili smo se do obnovljene koče italijanskih  plezalcev CADORNA, ki 

nosi ime po generalu Cadorna, ki je imel v njej svoj štab italijanskega poveljstva med prvo 

svet.vojno.  

 



 

 

 

 

 
Pogled s počivališča pred kočo Cadorna na presihajoče Doberdobsko jezero, ki je bilo v času 

pohoda skoraj popolnoma suho. Foto A. Jurca 

 

Pot nas je ves čas vodila med ostanki jarkov in utrdb, ki so bili del Soške fonte. Tudi 

geoloških kraških pojavov kot so npr. žlebiči je bilo povsod okoli nas veliko. Po približno 

dveh kilometrih prijetne hoje na kar prevročem soncu, smo prišli v zapuščeni kamnolom. Tam 

smo utrujeni posedli pred obnovljeni sprejemni center Gradina, ki je bil uradno zaprt. Toda 

prijazna skrbnika centra sta nam postregla s hladnim pivom, pa tudi kavico in sladoled se je 

dalo kupiti. Na kozarcih za pijače se je nahajala slika ježka in sicer beloprsega ježka, ki v teh 

krajih živi najbolj zahodno v Evropi. 

Okrepčani smo pot nadaljevali v dolino proti vasi Doberdob, ki je bila v letu 1915 popolnoma 

porušena. Na vaškem trgu se nahaja cerkev svetega Martina, nasproti pa stoji slovenska 

osnovna in nižja srednja šola imenovana po Prežihovem Vorancu. V slovenskem jeziku smo 

poklepetali  z nekaj prijaznimi šolarkami in h kipu pisatelja Voranca položili šopek nageljnov 

in solzic. Ob šoli se nahaja še spomenik triinsedemdesetih padlih slovenskih partizanov iz teh 

krajev, Na spomeniku pa je znan refren iz ponarodele pesmi Oj Doberdob, oj Doberdob, 

slovenskih fantov grob. Tudi tu smo se vojnim žrtvam poklonili s šopkom nageljnov.  

Sledil je prijetnejši in že kar potreben obisk kmečkega turizma Kovač v vasi, kjer sta nam 

stregla vrla slovenska fanta, brata, ki sta lastnika gostilne. Pripravili so nam odličen domač 

kruh in joto, ki smo jo pridno zalivali z domačim teranom. Sledila je še obdaritev enajstih 

pohodnikov, ki so se udeležili vseh pohodov v tem študijskem letu in žalostna  novica, da je to 

bil naš zadnji pohod pod izredno kvalitetnim vodstvom vodnika Vikija. Izredno smo hvaležni 

njemu in njegovi ženi za ves čas, trud in znanje, ki sta nam ga predajala na vedno zasedenih 

pohodih. Pa saj se bomo še videvali na naših delavnicah na UTŽO-ju in mogoče tudi na 

kakšnem izletu ali pohodu.  

Pa srečno do naslednjega študijskega leta. 

                                                                                                                       Katarina Rman 

 


