
 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

vabita na zadnji pohod po Poti miru 
BRESTOVEC – DEBELA GRIŽA – SREDIPOLJE 

MONTE BRESTOVI – MONTE SAN MICHELE - REDIPUGLIA 

V SOBOTO, 26. novembra 2016 
 

Odhod avtobusa: ob   5.00  uri izpred podružnične OŠ na Trju  

                               ob   5.15  uri izpred pisarne PD Žalec 
Cena prevoza:  

30 EUR (do 20 udeležencev); 25 EUR (več kot 20 udeležencev); 20 EUR (več kot 30 udeležencev) 
 

Še zadnja od etap po Poti miru. 

Vožnji mimo Ljubljane in naprej po Vipavski hitri cesti v Italijo do parkirišča v naselju Cotiči (Cotici 

inferiore).  

Po ogledu informacijske table in pripravi se bomo odpravili po Zgodovinski poti na Brestovcu. Hodili bomo 

po zelo lepo urejeni poti, z obnovljenimi strelskimi jarki, se spustili v kaverno (svetilke!) in si ogledali 

utrjeno topniško kaverno. Danes so v tem objektu nameščene kovinske instalacije o dogajanjih na Krasu med 

prvo svetovno vojno. Sledimo pa lahko tudi simbolični pripovedi avstro-ogrskega in italijanskega vojaka, ki 

imata vsak svoj vhod. Na vhodu italijanskega vojaka je napis La pace (Mir), na vhodu avstro-ogrskega 

vojaka pa napis Voliamo la pace (Hočemo mir). Gre za besede, ki so jih vojaki na Brestovcu vklesali v 

strelske jarke.    

Po povratku na parkirišče sledi premik do Debele griže (Monte San Michele), kjer si bomo ogledali ostanke 

ene ključnih točk pri obrambi Gorice. Danes so tu obnovljene ostaline, območje pa zaščiteno in razglašeno za 

spominsko območje. 

Zatem se bomo zapeljali do Sredipolja (Redipuglia), si ogledali spominski park na griču Sv. Elije (Colle 

Sant'Elia) in za konec še kostnico na pobočju Griže (Monte Sei Busi) kjer je pokopanih 100.187 vojakov, od 

teh 60.330 neznanih. 

 

Čas hoje: okoli 5 h (Zgodovinska pot na Brestovcu – 2 h (1h hoje, ostalo ogled), Debela griža cca. 1 h, 

Sredipolje 1-2 h. 

Povratek je predviden med 19. in 20. uro. 
 

V primeru premalo prijavljenih za avtobusni prevoz bomo izlet izvedli z osebnimi vozili. 

Izlet odpade/se prestavi samo v primeru slabega vremena! 
 

Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, naglavna svetilka, hrana in pijača iz nahrbtnika, 

rezervna oblačila in zaščita pred sončnimi žarki in dežjem, dokumenti (osebna izkaznica ali potni list - 

zaradi prehoda v Italijo). 

 

Prijavite se lahko do srede, 23. novembra 2016, oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu. 
 

Za PD Galicija: 041 666 465  Igor Senič (vsak dan po 19. uri zvečer) 

Za PD Žalec: 041 460 716  Matjaž Žohar (vsak dan po 19. uri zvečer),  

e-mail: matjaz.zohar@gmail.com) 
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