100 LET BITKE PRI KOBARIDU
NAPOVEDNIK DOGODKOV

Januar 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

Januar
2017

Kobarid

Koledar

1917-2017 Sto let preboja pri Kobaridu

PGD Kobarid in
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

7.1.2017,
ob 20.00

Tolmin,
Kinogledališče

Ob stoletnici bitke pri Kobaridu je Prostovoljno gasilsko društvo
Kobarid v sodelovanju z Ustanovo »Fundacija Poti miru v
Posočju« izdalo koledar za leto 2017. V njem se arhivske
fotografije iz časa prve svetovne vojne prepletajo z današnjimi
podobami Kobarida.

8.1.2017

Gledališka
predstava

Krvava gora

Radijska
oddaja

Spolno vedenje avstro-ogrskih vojakov med prvo
svetovno vojno

Predstava SNG Nova Gorica pripoveduje zgodbe o ljudeh, ki so
izstopali iz svojega časa, in o čisto navadnih ljudeh, ki so se po
sklepu usode znašli na soški fronti.
Več:
https://www.sng-ng.si/repertoar/ponovitve/2015061814184986/

Kinogledališče
Tolmin

RTV SLO

Oddaja Sledi časa (Radio prvi)
http://radioprvi.rtvslo.si/2016/10/sledi-casa-38/
10.1.2017,
ob 19.00

Nova Gorica,
Goriški muzej
Kromberk

Knjiga

11.1.2017,
ob 18.00

Ljubljana ,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Predavanje

Evakuacija civilnega prebivalstva in njegova
namestitev na Kranjskem, dr. Jernej Kosi

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Radijski

Obisk Kobariškega muzeja in informacijskega središča

RTV SLO

11.1.2017

Paolo Rumiz: Kot konji, ki spijo stoje

Goriški muzej

V okviru muzejskih torkovih večerov bo na Gradu Kromberk
predstavitev knjige italijanskega pisatelja Paola Rumiza Kot konji, ki
spijo stoje. Na predstavitvi bodo sodelovali avtor Paolo Rumiz,
prevajalec Matej Venier ter Ivan Lotrič, ki bo prebral več
odlomkov iz romana.

prispevek

Poti miru lani rekorden
Oddaja Novice (Radio Koper)
http://www.rtvslo.si/radiokoper/novice/obisk-kobariskegamuzeja-in-informacijskega-sredisca-poti-miru-lanirekorden/412192

19.1.2017

21.1.2017

20.1.2017,
ob 18.00

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Sežana,
Kosovelov
dom

Predavanje

Puščavska lisica v soški dolini: Erwin Rommel in 12.
Soška ofenziva, dr. Blaž Torkar

Prireditev

Osebnost Primorske 2016 – Igor Komel in Vasja
Klavora

Mojstrana,
Slovenski
planinski
muzej
Na ogled do 9.
aprila 2017.

Razstava

22. 1.2017

27.01.2017,
ob 18.00

Kobarid,
Kobariški
muzej

31.1. 2017,
ob 18.00

Nova Gorica,
Goriški muzej
Kromberk
Gorica,
Kulturni center

Na ogled
do

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Igor Komel in Vasja Klavora sta bila pobudnika postavitve
spomenika v Doberdobu, posvečenega slovenskim vojakom,
padlim na soški fronti.
Za to dejanje sta postala osebnosti Primorske 2016.
www.primorske.si/Plus/Osebnost-Primorske/Katera-primorskaosebnost-je-najbolj-zaznamovala-l

Naši gorski strelci

Planinski muzej

Razstava, ki je nastala v sodelovanju med Goriškim muzejem in
Društvom soška fronta 1915–1917, pripoveduje zgodbo o
cesarsko-kraljevem gorskem strelskem polku št. 2 (GSR2), najbolj
slovenski enoti avstro-ogrske vojske in hkrati prvi slovenski
vojaški gorski enoti, ki se je v prvi svetovni vojni borila v Galiciji,
na Tirolskem, na soški fronti in ob reki Piavi. Gostujoča razstava
bo v Planinskem muzeju Slovenije na ogled do 9. aprila 2017.
Več:
http://www.planinskimuzej.si/?mod=aktualno&action=viewOne
&ID=633
Radijska
oddaja

Soška fronta 1917 – leto največje morije

Predstavitev
knjige

Predstavitev 11. številke revije Na fronti

Razstava

Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci - Sto let "bazilike
miru"

Sledi časa (Radio prvi)
Oddaja o 12. soški bitki http://radioprvi.rtvslo.si/2017/01/sledicasa-48/
Revija »Na fronti«, ki jo izdaja Društvo soška fronta, obravnava
vojaško-zgodovinske dogodke na slovenskih tleh in drugod ter
prinaša spomine in dnevniške zapise vojakov, ki so se borili na
frontah prve svetovne vojne, s poudarkom na soški fronti.

Društvo soška
fronta

Tolminski muzej

31.1.2017

Lojze Bratuž

Na razstavi Tolminskega muzeja je izpostavljeno izjemno
sporočilo stoletne lepotice, spominske cerkve Sv. Duha v Javorci
pri Tolminu.
Do 31.01.2017 razstava gostuje v Kulturnem centru Lojze Bratuž
v italijanski Gorici.
Več: http://www.tol-muzej.si/?id=421&lang=si

Februar 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

1. 2.2017,
ob 18.00

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Predstavitev
knjige

Predstavitev 11. številke revije Na fronti

Društvo soška
fronta

15.3.2017,
ob 18.00

Pivka,
Park vojaške
zgodovine
Cerkljanski
muzej

Predstavitev
knjige

Dnevnik, pisma, spomini iz dveh svetovnih vojn

Predavanje

Restavriranje orožja

2.2.2017

7.2.2017

Nova Gorica
Goriški muzej
Kromberk

Revija »Na fronti«, ki jo izdaja Društvo soška fronta, obravnava
vojaško-zgodovinske dogodke na slovenskih tleh in drugod ter
prinaša spomine in dnevniške zapise vojakov, ki so se borili na
frontah prve svetovne vojne, s poudarkom na soški fronti.

Predstavitev knjige bodo izvedli urednica dr. Milica Kacin Wohinz,
dr. Boris Mlakar in prof. Marija Češčut

ZBIRNO MESTO: pred Mestno občino Nova Gorica, ob 9h
TRAJANJE POHODA: do 3 ure
TEŽAVNOST: lažji, primeren za vse generacije
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača in
hrana iz nahrbtnika
CENA: brezplačno
OSTALO: S pohodniki iz drugih krajev se boste srečali na vrhu
Škabrijela okrog 10.30. V primeru slabega vremena pohod odpade.
Celje,
Muzej novejše
zgodovine

Goriški muzej

Predavanje Igorja Ravbarja, višjega konzervatorskega sodelavca
Narodnega muzeja Slovenije

Pohod na Škabrijel

Na ogled
do
8. 2. 2017

Cerkljanski muzej

Razstava

Pot domov
Razstava Muzeja novejše zgodovine Slovenije, posvečena velikim
zgodovinskim prelomnicam (prvi svetovni vojni, drugi svetovni
vojni, osamosvojitveni vojni) gostuje v Muzeju novejše zgodovine

Društvo Škabrijel
2017,
Jordan
Kodermac 041
620 290

Muzej novejše
zgodovine Celje

Celje. Na ogled bo do 8. februarja 2017.
Več:
http://www.muzej-nz.si/sl/pages.php?id_meni=292&id=191;
http://www.muzej-nz-ce.si/aktualno/pot-domov.html
http://www.muzej-nz-ce.si/aktualno/pot-domov-zgodba-almekarlin.html
10.2.2017,
ob 19.30

Ljubljana,
Slovenska
filharmonija

Koncert

10.2.2017,
ob 18.00

Kobarid,
Kobariški
muzej

Predstavitev
knjige

Vlakec – Trenino

11.02.2017,
ob 19.00

Grahovo ob
Bači, dvorana
KS

Predavanje

Kjer so se borili naši dedje

11.2. 2017

Senožeče,
Dvorana
Rudolfa
Cvetka

Predstava

Nova Gorica

Pohod

11.2.2017

Spominski koncert ob 100-letnici soške fronte
Koncert orkestra Slovenske filharmonije,
posvečen spominu na padle v prvi svetovni vojni.
Več:
http://beta.publishwall.si/slovenska.filharmonija/event/268

Ljubljana,
Ministrstvo za

Kobariški muzej

Knjigo o železnici, ki je v letih med 1916 in 1932 povezovala
Kobarid in Čedad, bosta predstavila avtorja Vojko Hobič in dr.
Tadej Brate.

Planinski vodnik in fotograf Oskar Birsa bo v sliki in
besedi predstavil Poti miru na soški fronti od Alp do Jadrana.

Planinsko
društvo Podbrdo,
sekcija GrahovoKoritnica

Gledališka predstava »Ikarus«
Zgodba o ljudeh med vihro prve svetovne vojne govori o
mladeniču, ki je hotel leteti, vendar ga prehitijo dogodki prve
svetovne vojne.
Več:
http://littleroosterproductions.com/novice/2015/10/18/premieraikarusa-popoln-uspeh

2. nočni pohod na Škabrijel
ZBIRNO MESTO: pred Mestno občino Nova Gorica, ob 21h
TRAJANJE POHODA: do 3 ure
TEŽAVNOST: lažji, primeren za vse generacije
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača in
hrana iz nahrbtnika
CENA: brezplačno
OSTALO: S pohodniki iz drugih krajev se boste srečali na vrhu
Škabrijela okrog 22.30. V primeru oblačnega in zelo slabega
deževnega vremena pohod odpade.

14.2.2017,
ob 13.00

Slovenska
filharmonija

Razstava

Foto-literarna razstava 100 s predstavitvijo haiku in foto
zbirke, ki je nastala v okviru natečaja ob 100. obletnici začetka 1.

Društvo Škabrijel
2017,
Jordan
Kodermac 041
620 290

JSKD OI
Tolmin,

obrambo

14 – 15. 2.
2017

Kobarid

17.2.2017,
ob 18.00

Nazarje,
Jakijeva hiša –
Galerija
Nazarje

Srečanje

svetovne vojne.
Otvoritvena slovesnost bo prepletena s haiku poezijo in glasbo.
Razstavo bo odprla ministrica za obrambo Andreja Katič.
Slavnostni govornik bo direktor sklada mag. Marko Repnik.

Občina Kobarid
in Ministrstvo za
obrambo

Projekt NETWORLD (program Interreg Podonavje)

Posoški razvojni
center, Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Uvodno srečanje transnacionalnega projekta »Networld (promocija
in ohranjanje dediščine prve svetovne vojne na območju
Podonavja):
14. februar - delovni sestanek partnerjev v projektu
15. februar - konferenca za novinarje, vodeni ogledi dobrih
praks dediščine 1. svetovne vojne
Razstava

»Pozdravljeno zlato jutranje solnce«
Razstava o primorskih beguncih, mirenskih čevljarjih v
Nazarjah med prvo svetovno vojno.
Avstro-Ogrska vojaška oblast se je že pred vojno pripravila na
preselitev civilnega prebivalstva. Izdelani načrti pa se v zmedenih
razmerah vojne niso obnesli. Zanesljivo in urejeno so se preselile
predvsem strateško pomembne skupine ljudi.
Mirenska čevljarska zadruga je bila ustanovljena leta 1908. Čeprav
se je prva leta spopadala s težavami, je leta 1914 za vojsko izdelala
30.000 parov čevljev. Ob italijanski napovedi vojne se je preselila v
grad Vrbovec, kjer je nadaljevala z delom. Čevljarji so si tu ob
pomoči domačinov zgradili več lesenih barak in vzpostavili pravo
begunsko kolonijo z osnovno šolo, konzumnim društvom in
ljudsko kuhinjo. Vseh mirenskih beguncev je bilo v Nazarjah
približno 1.200. Na svoje domove so se začeli vračati po preboju pri
Kobaridu konec leta 1917. Žal je bila domača pokrajina povsem
uničena. Tu ni bilo več niti hiš, niti polj. Bili so le ostanki vojnih
spopadov in vojaške opreme, s katerimi so si začeli urejati bivališča.

Jakijeva hiša –
Galerija Nazarje

Razstava je nastala v sodelovanju z Občinama Miren-Kostanjevica
in Nazarje, Goriškim muzejem, Čevljarskim društvom Miren, KD
Stanko Vuk Miren-Orehovlje, KD Nazarje in Muzejem Vrbovec.
Razstavo bo predstavil njen avtor dr. Borut Koloni.
Razstava je na ogled do 20. marca 2017.
17.2.2017,
ob 18.00

18.2.2017,

Nova Gorica,
Carinarnica
(bivak urbane
kulture)
Boljunec (Ita)

Razstava

No words/No war
Optične inštalacije Natalije Tikhonove

Pohod

Voden ogled po ostalinah soške fronte v kraški dolini

Promo Turismo

ob 10.00

Prireditev

Glinščice (Val Rosandra)

FVG, Associaz.
culturale F.
Zenobi Trieste

Beneški kulturni dnevi

SMO,
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju

23.2.2017,
ob 18.00

Špeter, SMO

24.2.2017,
ob 19.00

Kobarid,
Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju

25.2.2017,
ob 20.00

Martinščina
(Ita), Centro
civico

Predstavitev
knjige

25.2.2017,
ob 9.30

Devetaki (Ita)

Pohod

Voden ogled muzeja na prostem Brestovec

26.2.2017,
ob 9.30

Tržič (Ita)

Pohod

Voden ogled Tematskega parka prve svetovne vojne v
Tržiču (Parco tematico della Grande Guerra di
Monfalcone)

Tradicionalna dvodnevna prireditev skupnega slovenskega
kulturnega prostora v Špetru in Kobaridu.
Špeter, 23.2.2017
- SMO, Smo bili v vojni (predstavitev novih vsebin)
- Kjer je volja tan je pot (pogovor z Zdravkom Likarjem)
Kobarid, 24.2.2017
- Predstavitev Trinkovega koledarja
- Gledališka predstava »Ključ, ključ« v izvedbi Beneškega
gledališča

Làszló Kókay, diario di un fante di Szeged a San
Martino del Carso
Predstavitev knjige o vojaku Làszlu Kókay iz Szegeda na
madžarskem, ki se je v času prve svetovne vojne boril na območju
Martinščine (San Martino del Carso).

Gruppo
Speleologico
Carsico San
Martino del
Carso
Promo turismo
FVG, Associaz.
Culturale F.
Zenobi Trieste
Promo Turismo
FVG, Associaz.
culturale F.
Zenobi Trieste

Marec 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

1.3.2017,
ob 18.00

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Nova Gorica

Predavanje

Po vojnih sledeh dr. Franceta Koblarja s fotografskim
aparatom, Andreja Koblar Perko in Andrej Perko

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Pohod

2. pohod na Sveto Goro preko Škabrijela

Društvo Škabrijel
2017,

5.3 2017

7.3.2017,
ob 19.00

ZBIRNO MESTO: pred Knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica,
ob 9h
TRAJANJE POHODA: do 6 ur
TEŽAVNOST: lažji, primeren za vse generacije
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača
in hrana iz nahrbtnika
CENA: brezplačno
OSTALO: S pohodniki iz drugih krajev se boste srečali na vrhu
Svete Gore ob 12.30. V primeru zelo slabega deževnega vremena
pohod odpade.

Jordan Kodermac
041 620 290

»Društveno življenje na kanalskem v času AvstroOgrske«, avtorja mag. Roberta Devetaka

Goriški muzej

N. Gorica,
Goriški muzej
Kromberk

Predstavitev
knjige

8.3.2017,
na ogled do
10.5.2017

Postojna,
Notranjski
muzej

Razstava

8.3.2017,
ob 18.00

Koper,
Pokrajinski
muzej

Razstava

30.3.2017,
ob 20.00
Na ogled
bo do
14.4.2017

Trst,
Slovensko
stalno
gledališče

10.3.2017,
ob 19.00

Kobarid,
Kobariški
muzej

Predavanje

Nemški alpski korpus 1917 – udarna konica prodora pri
Tolminu, podpolkovnik Slovenske vojske Miha Kuhar.

Kobariški muzej

11.3.2017

Teminica

Pohod

Povsod je lepo, doma je najlepše

Občina MirenKostanjevica

Knjiga obravnava društveno in družabno življenje in s tem
povezane dejavnike v sodnem okraju Kanal za časa AvstroOgrske.

1915 - Ženske v zaledju soške fronte
Gre za ciklus razstav o vlogi žensk v prvi svetovni vojni, ki jih
pripravljata Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani in Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju".
Razstava bo na ogled do aprila 2017.
Več:
http://www.muzejkrasa.si/blog/1915-zenske-v-zaledju-soskefronte
http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/vojna-ni-potekala-lena-bojiscih-za-prezivetje-so-jo-bojevale-tudi-zenske/367744

1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte
Gre za ciklus razstav o vlogi žensk v prvi svetovni vojni, ki jih
pripravljata Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani in Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju". Razstava
iz leta 2016 predstavlja pomen hrane v vojnem obdobju ter daje
poudarek tudi na stoletnico padca Gorice.
Več:
http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/o-primezu-lakote-vzaledju-front-prve-svetovne-vojne/395386

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Turneja tematsko vodenih turističnih ogledov

11.3.2017

Nova Gorica

Pohod

Za ljubitelje Krasa, kraške narave, edinstvenih zgodb in spominov
1. svetovne vojne, lokalne kulinarične ponudbe in še veliko več,
Občina Miren-Kostanjevica organizira brezplačne vodene oglede
njihovih glavnih znamenitosti in edinstvenih doživetij. Prvi pohod
bo pohod potekal po Kraškem delu Občine Miren – Kostanjevica
ali natančneje v trikotniku Temnica – Vojščica – Novelo. Pohod
bo zajemal oglede vaških zanimivosti, oglede treh jam, med 1.
svetovno vojno preurejenih v vojaške namene, ogled ostankov
trase nekdanje kraške železniške proge, srečanje z lokalnimi
ponudniki in društvi ter mnogo več.
Izkušeni vodiči in jamarji bodo doživeto in slikovito predstavili
jamske zgodbe, lokalni ponudniki pa bodo pričarali edinstveno
pokušino domačih dobrot, ki vedno znova navdušijo obiskovalce.
ZBIRNO MESTO: Temnica pred nekdanjo vaško šolo, ob 9.00
TRAJANJE POHODA: cca. 4 ure (8 km)
TEŽAVNOST: nezahteven, primeren za vse generacije
OPREMA: primerna pohodniška obutev, dodatna jakna (v jamah
je cca. 10°C), zaželena je naglavna svetilka.
CENA: brezplačno
Zaradi lažje organizacije so prijave zaželjene. Dodatne informacije
ter prijave za obiskovalce: 031 632 750, nevenka.vuk@mirenkostanjevica.si
2. nočni pohod na Škabrijel (ponovitev)
ZBIRNO MESTO: pred Knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica,
ob 20h
TRAJANJE POHODA: do 3 ure
TEŽAVNOST: lažji, primeren za vse generacije
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača
in hrana iz nahrbtnika
CENA: brezplačno
OSTALO: S pohodniki iz drugih krajev se boste srečali na vrhu
Škabrijela okrog 21.30. V primeru oblačnega in zelo slabega
deževnega vremena pohod odpade.

Na ogled
do
12. 3. 2017

Gorica (Ita),
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Gorizia

Razstava

15.3.2017,

Tolmin,

Prestavitev

Altrove – Drugam 1915-1918
Razstava je posvečena goriškim beguncem, ki jih je iz svojih
domov pregnal izbruh prve svetovne vojne. Vsebina razstave je
bila izdana tudi v knjižni obliki.
Razstava je na ogled do 12. marca 2017.
Več:
http://www.gofvg.altervista.org/2016/12/08/altrove-1915-1918/

Vlakec – Trenino

Društvo Škabrijel
2017,
Jordan Kodermac
041 620 290

Fondazione Cassa
di Risparmio di
Gorizia

Tolminski muzej

ob 19.00

Tolminski
muzej

17.3.2017,
ob 18.00

Špeter,
Slovenski
kulturni dom
Ljubljana,
Galerija »S« na
Ljubljanskem
gradu

Razstava

17.3.2017,
ob 21.00

Redipulja (Ita)

Pohod

Voden ogled Virtualnega muzeja prve svetovne vojne v
Redipulji ter muzeja na prostem Dolina Bersaljerjev
(Dolina dei Bersaglieri)

18.3.2017,
ob 16.00

Tržič (Ita)

Pohod

Voden ogled Tematskega parka prve svetovne vojne v
Tržiču (Parco tematico della Grande Guerra di
Monfalcone)

19.3.2017

Cerje

Prireditev

Otvoritev skulpture »Prava Pot«

15.3.2017,
ob 17.00
Na ogled
do 4.6.2017

knjige

Knjigo o železnici, ki je v letih med 1916 in 1932 povezovala
Kobarid in Čedad, bosta predstavila avtorja Vojko Hobič in dr.
Tadej Brate.
KD Ivan Trinko

Ljubljana pred 100 leti
Razstava bo na ogled do 4. junija 2017
Več:
http://www.muzej-nz.si/?p=6709
http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/ljubljana-1917pomanjkanje-begunci-in-odhodi-na-fronto/417345

Skulpturo iz kraškega kamna je kiparka Nivea Kofol naredila v
spomin na prvo svetovno vojno in njene žrtve. Postavljena je na
Poti miru v bližini Cerja.
Več:
http://www.mojaobcina.si/mirenkostanjevica/novice/postavitev-skulpture-prava-pot.html

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Promo Turismo
FVG,
Asozione culturale
F. Zenobi Trieste
Promo Turismo
FVG,
Asozione culturale
F. Zenobi Trieste
Občina MirenKostanjevica,
društvo SKultura
2001 Štandrež

April 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

2.4.2017

Cerje

Pohod

Pohod po Poteh miru na Krasu

TD Cerje-Opatje
selo
(www.tdcerje.si,
info@tdcerje.si)

(Cerje, Fajti hrib, Boroevičev prestol, jama Pečinka)
ZBIRNO MESTO: Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju
ob 10.00
TRAJANJE IZLETA: trasa 1: 3 ure; trasa 2: 2 uri
TEŽAVNOST: trasa 1: 12 km (srednje zahtevno); trasa 2: 7 km
(nezahtevno)
OPREMA: pohodniška obutev in obleka, pohodniške palice

3.4.2017

5.4.2017,
ob 18.00

7.4.2017,
na ogled
do 5.5.
2017
8.4.2017,
od 9-13.00

9.4.2017

9.4.2017

19.4.2017,
ob 18.00

Radijska
oddaja

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Tolmin,
Kinogledališče

Predavanje

Razstava

CENA: plača se štartnina 7 eur (vključen topel obrok in postojanke s
pijačo na poti), brez toplega obroka 4 eur
»Cel svet verjame, da je Ernest Hemingway bil na soški
fronti. Pa ni."
Intervju z Jožetom Šerbcem, direktorjem Kobariškega muzeja
Oddaja FuTurist (RTV SLO - MMC)
http://www.rtvslo.si/tureavanture/futurist/cel-svet-verjame-da-jeernest-hemingway-bil-na-soski-fronti-pa-ni/418844
96. pehotni polk iz Karlovca na soški fronti,
mag. Davor Kernel

Foto-literarna razstava 100 s predstavitvijo haiku in foto
zbirke, ki je nastala v okviru natečaja ob 100. obletnici začetka 1.
svetovne vojne. Na ogled bo do 5. maja 2017.

Banjšice,
zbirno mesto
pri KS

Čistilna
akcija

Urejanje poti do utrdbe Golek

Središče
Danica na
Vrhu (Ita)

Pohod

4. enogastronomski pohod kraških dobrot
Pogled na 1. svetovno vojno skozi dobrote Krasa

Solkan,
Kajak center
pri jezu

Pohod

Gradišče ob
Soči (Ita),
Palazzo
Torriani

Predstavitev
knjige

Na Banjški planoti je veliko ostalin iz 1. svetovne vojne, do katerih je
dostop otežen, zaradi česar samevajo. Ena izmed teh točk je tudi
utrdba Golek. Zato KS Banjšice v sodelovanju z BIT planota in
Občino Kanal ob Soči organizirajo delovno akcijo urejanja poti do
utrdbe Golek.

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Območna
izpostava JSKD
Tolmin
KS Banjšice, BIT
planota

www.pohod.it,
info@pohod.it

ZBIRNO MESTO: središče Danica na Vrhu med 8.30 in 10.00
TRAJANJE POHODA: do 16.00
TEŽAVNOST: nezahtevno (10 km)
OPREMA: pohodniška oprema in obutev
CENA: štartnina znaša 12 eur za odrasle, 6 eur za mlajše od 14 let

Pohod iz Solkana na Sabotin
ZBIRNO MESTO: Kajak center pri jezu v Solkanu ob 9.00
TRAJANJE POHODA: 4 ure
TEŽAVNOST: srednje zahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača iz
nahrbtnika
CENA: brezplačno

Il quarto cavaliere,
L’apocalisse dell’attacco dei gas sul San Michele il 29
giugno 1916
Predstavitev knjige o plinskem napadu na Martinščini 29. junija 1916,
avtorja Nicola Persegati in Mitja Juren.

Društvo Škabrijel
2017,
Jordan Kodermac
041 620 290

Občina Gradišče
ob Soči (Ita)

Čadrg med prvo svetovno vojno, Ludvik Janež

20.4.2017
ob 20.00

Tolmin,
Tolminski
muzej

Predavanje

21.4.2017

Krmin (Ita),
Občina Krmin

Predstavitev
knjige

La zona monumentale del Monte San Michele

Jamlje/
Jamiano (Ita)

Pohod

Po poteh vojaškega kurata Don Giovannija Rossija
Pohod od Bonetijev do k. 219 nad Jamljami

23.4.2017

Predstavitev knjige avtorja Marca Mantinija o spominskem območju
hriba Monte San Michele (Debela Griža) in dogodkih na njem v prvi
svetovni vojni.

ZBIRNO MESTO: ob 9.00 pri turistični kmetiji Drejče v Jamljah
(SR 55)
TRAJANJE POHODA: 4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pijača in hrana iz
nahrbtnika, svetilka
PREVOZ: lasten
25.4.2017

Foglian (Ita)

Pohod

Sredipoljski pohod (Marcia di Redipuglia):
Kras med prvo svetovno vojno
ZBIRNO MESTO: prireditveni prostor, Via San Michele, Foljan
med 9.00 in 10.00
TRAJANJE POHODA: odvisno od dolžine proge
TEŽAVNOST: nezahtevno (6 km), srednje zahtevno (13, 25 km)
OPREMA: pohodniška obleka in obutev
CENA: 2,5-8 €/osebo

25.4.2017,
od 12.00
do 17.15

Nova Gorica,
Grad
Kromberk

Tolminski muzej

Domačin Ludvik Janež bo na osnovi ljudskega spomina zgodb in
posameznikov predstavil čas prve svetovne vojne in takratno
življenje v vasi Čadrg.

Konferenca

Od Soče do Višegrada. Prva svetovna vojna iz
srednjeevropske perspektive (From Isonzo to Visegrad.
The Great War from a Central European perspective)
Mednarodna konferenca ob 100. obletnici dogodkov med prvo
svetovno vojno se bo odvijala v torek, 25. aprila 2017, od 12.00 do
17.15 v prostorih Goriškega muzeja na Gradu Kromberk.
Poleg številnih tujih zgodovinarjev bosta na simpoziju sodelovala
tudi dr. Petra Svoljšak iz ZRC SAZU s prispevkom o slovenskem
spominu na soško fronto ter mag. Tadej Koren iz Ustanove
»Fundacija Poti miru v Posočju« s predstavitvijo Poti miru.
Program simpozija najdete na:
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-zahumanistiko/novice/from-isonzo-to-visegrad/
Po konferenci bo ob 17.30 sledil sprejem z odprtjem dokumentarne
razstave Vojni fotografi.

Franco Bottazzi
info@zenobionlin
e.com,
0039 345 4027053

Pro Loco Fogliano
Redipuglia,
info@prolocofogli
anoredipuglia.it

Fakulteta za
humanistiko
Univerze v Novi
Gorici

27.4. 2017

Kobarid

Pohod

Kolovrat in Matajur: mejnika, ki združujeta
Ogled muzeja na prostem prve svetovne vojne Kolovrat, pohod po
grebenu Kolovrata in po Livški zgodovinski poti, ogled Nježne hiše.
ZBIRNO MESTO: avtobusno postajališče v Kobaridu pri cerkvi ob
8.45 (odhod avtobusa ob 9.00)
TRAJANJE IZLETA: 8 ur
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, pijača iz nahrbtnika
CENA: brezplačno
DOPLAČILA: prevoz z avtobusom hop on-hop off, kosilo na TK
Jelenov Breg (Branko 041 494 560)
KONTAKT: predhodna prijava do 26.4 do 16.00 na
turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67

30.4. 2017

Kobarid

Pohod

Odkrivanje slikovitih vasic na Drežniške
Zasebna zbirka Mirka Kurinčiča - tradicija izdelave sira Tolminc,
pokušina sira – slap Kozjak – ostaline prve svetovne vojne –
italijanska kostnica – Kobarid

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

ZBIRNO MESTO: avtobusno postajališče v centru Kobarida ob
9.50 (odhod avtobusa ob 10.10)
TRAJANJE IZLETA: 6-7 ur
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, pijača iz nahrbtnika
CENA: brezplačno, prevoz zagotovljen
KONTAKT: obvezna predhodna prijava do 29.4 do 12.00 na
turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67
30.4.2017

Kobarid

Pohod

Mlečne planine v naročju Krna

Tradicija izdelave sira Tolminc, pokušina sira – ogled razstave
zgodovinarja Simona Rutarja – puščavnikova zgodba - muzej na
prostem prve svetovne vojne Mrzli vrh – zgodba hribovskih planin

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

ZBIRNO MESTO: avtobusno postajališče v centru Kobarida ob
8.45 (odhod avtobusa ob 9.00)
TRAJANJE POHODA: 8 ur (od tega 4 h hoje)
TEŽAVNOST: nezahtevno - srednje zahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, hrana in pijača iz
nahrbtnika
CENA: brezplačno, prevoz zagotovljen
KONTAKT: obvezna predhodna prijava do 29.4 do 12.00 na
turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67
Na ogled
do
31.5.2017

Cerje

Razstava

Človek in vojna
Razstava, ki jo je ob stoletnici začetka bojev na Soči in
sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne pripravil Tolminski
muzej (Karla Kofol), tematizira tri pojme: MIR, VOJNA in

Tolminski muzej

ČLOVEK. Izdan je bil tudi katalog razstave.
Razstava bo do 31. maja 2017 gostovala na Cerju.
Spletna predstavitev razstave je dosegljiva na:
http://www.tol-muzej.si/clovek&vojna/si/
April 2017

Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«

Vodnik

Dopolnjena izdaja Vodnika po soški fronti
Zaradi velikega zanimanja je prva izdaja knjige Pot miru od Alp do
Jadrana, Vodnik po soški fronti (izdana leta 2015) že pošla. Aprila 2017
je izšel ponatis vodnika v slovenskem jeziku, ki je dopolnjen z
nekaterimi novimi fotografijami in podatki.

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Maj 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka

Informacije

6.5.2017

Log pod
Mangartom,
Štoln

Pohod

Pohod po Poti miru od Loga pod Mangartom do Kluž

TD Log pod
Mangartom

Spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter načina življenja v
zaledju soške fronte, ogled muzejske zbirke prve svetovne vojne v
trdnjavi Kluže.
ZBIRNO MESTO: ob 10.00 na parkirišču pri Štolnu (rudniški
predor)
TRAJANJE IZLETA: 3–4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obutev in obleka, pohodniške palice,
malica in pijača iz nahrbtnika
CENA: plačilo vstopnine v Kluže, organiziran brezplačni prevoz
na izhodišče
KONTAKT: TD Log pod Mangartom, 041 748 585 Peter
Mlekuž. Zaželjena je predhodna prijava.

4 - 7.5.2017

Brestovec (Ita),
strelski jarek na
muzeju na
prostem

Razstava

Štiridnevni pohod po prizoriščih bitk 1. svetovne vojne
od Kluž pri Bovcu do muzeja na prostem Brestovec
1.

dan: Kluže, Čelo, Ravelnik, Čezsoča, Trnovo, magozd
(Drežnica), slap Kozjak, Kobarid
2. dan: Kobarid, idrsko, Livek, Kolovrat (muzej na
prostem), Solarji, zavetišče pod Ježo
3. dan: zavetišče pod Ježo, Srednje, kambreško, Lig,
Korada, Vrhovlje, Kojsko, Števarjan
4. dan: Števarjan, Kalvarija, Podgora, Štandrež, Sovodenj
ob Soči, Rubije, Vrh, debela Griža, Martinščina,
Brestovec, Vrh
Pohod se bo zaključil 7. maja ob 16. uri na muzeju na prostem
Brestovec z odprtjem fotografske razstave Brestovec in druga

ZSKD in SPDG
Silvan Pittoli:
+390481884226
+393367173053

prizorišča 1. svetovne vojne.
7. 5. 2017

Nova Gorica

Pohod

Majski pohod na Škabrijel in Danjel
ZBIRNO MESTO: knjižnica Franceta Bevka v N. Gorici ob 9.00
TRAJANJE POHODA: 4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača
iz nahrbtnika
CENA: brezplačno

9.5.2017,
ob 11.00

Ljubljana,
Knjigarna
Konzorcij

Predavanje

10. 5. 2017

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Predavanje

10.5.2017

Podsabotin

Pohod

Javorca, kraj spomina
Predstavitev spominske cerkvice Sv. Duha v Javorci v luči
kandidature za uvrstitev na seznam Znaka evropske dediščine ter
vpisa »Poti miru – dediščine prve svetovne vojne« na UNESCO
Seznam svetovne dediščine. Predavali bodo mag. Damjana
Fortunat Černilogar iz Tolminskega muzeja, Maša Klavora in
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« ter Dušan Kramberger.
Tobak in kajenje v strelskih jarkih prve svetovne vojne,
mag. Darko Knez

Nočni pohod na Sabotin

Društvo Škabrijel
1917, Jordan
Kodermac 041 620
290

Knjigarna
Konzorcij,
Slovenska univerza
za tretje življenjsko
obdobje

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

TIC Brda

Ostaline soške fronte – ogled muzejske zbirke – večerja
ZBIRNO MESTO: ob 21.00 avtobusna postaja v Podsabotinu
TRAJANJE POHODA: 3-4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obleka, pijača iz nahrbtnika,
ročna svetilka.
CENA: 2 €/osebo za vodenje; doplačilo za hrano in pijačo
KONTAKT: TIC Brda, tic@brda.si; 05/39 59 595 (obvezna
predhodna prijava do 5. 5. 2017)
12.5.2017,
ob 19.00

Volče,
pri Lukatelu

Predstavitev
knjige

Društveno življenje na kanalskem v času Avstro-ogrske
Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem dr. Robertom
Devetakom

KD Myra Locatelli

13. 5.2017,
ob 11.30

Nemška
kostnica

Spominska
slovesnost

Spominska slovesnost s polaganjem vencev na vojaških
pokopališčih iz prve svetovne vojne

Ustanova
“Fundacija Poti
miru v Posočju”,
Občina Tolmin

Na pobudo Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (nemška
organizacija za vojna grobišča) ter v sodelovanju z avstrijskimi,
madžarskimi, italijanskimi in slovenskimi partnerji se bodo 12. in
13. maja 2017 odvijala polaganje vencev na vojaških pokopališčih
iz prve svetovne vojne - na italijanski kostnici pri Kobaridu,
avstro-ogrskem vojaškem pokopališču Modrejce pri Mostu na
Soči ter nemški kostnici. Na slednji bo 13. maja organizirana tudi

spominska slovesnost padlim vojakom na soški fronti.
14. 5. 2017,
ob 15.30

Cerje

Pohod

Povsod je lepo, doma je najlepše
Turneja tematsko vodenih turističnih ogledov
Za ljubitelje Krasa, kraške narave, edinstvenih zgodb in spominov
1. svetovne vojne, lokalne kulinarične ponudbe in še veliko več,
Občina Miren-Kostanjevica organizira brezplačne vodene oglede
njihovih glavnih znamenitosti in edinstvenih doživetij.

Občina MirenKostanjevica

Tokrat si boste ogledali notranjost Pomnika braniteljem slovenske
zemlje ob spremstvu izkušenega turističnega vodiča ter se peš
podali do Jame Pečinka, Borojevićevega stola in se sprehodili po
bližnji okolici.
Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave:
nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si
14. 5. 2017

Devin,
Cerovlje,
Medjevas in
Brestovica (Ita)

Pohod

3. mednarodni enogastronomski zgodovinski in
didaktični pohod Kohišče 2017
Razgledne točke – ostaline prve svetovne vojne – ogled jam Karl
in Zita – flora & favna – krajši izleti s kočijami - kosilo

www.kohisce.it,
Facebook_pohod
Kohisce

ZBIRNO MESTO: štarti iz Devina, Cerovelj, Medjevas in
Brestovice (individualno med 8.30-10.00)
TRAJANJE POHODA: odvisno od dolžine poti (5 ali 9 km)
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, pijača iz nahrbtnika,
svetilka
CENA: prijavnina (boni za degustacijo na postojankah, kosilo)
16.5.2017,
ob 20.00

Prometnice v Goriških brdih pred in med prvo
svetovno vojno, avtor Branko Morenčič

Nova Gorica,
Grad
Kromberk

Predstavitev
knjige

Predavanje

Zgodovin(ar)ski pogled na potres v Brežicah in okolici
29.1.1917, prof. dr. Dušan Nećak

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

18.5.2017,
ob 10.00

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Kobariški
muzej

Pohod

Pohod po Kobariški zgodovinski poti

Kobariški muzej

20.5.2017

Plave

Pohod

Pohod na Prižnico – koto 383

TD Korada
info@td-korada.si,
Valter 031 610 938

18.5.2017,
ob 18.00

Goriški muzej

Avtor v knjigi opisuje ceste, železnice, vojaške železnice in žičnice,
ki jih je za vojaške potrebe gradila Italija v Goriških Brdih med
prvo svetovno vojno. Knjiga vsebuje tudi preko 130 slik iz
takratnega in današnjega časa.

Plave – ostaline soške fronte (italijansko korito, baraka, kaverne,
obvezovališče ranjencev, utrjeni položaji, jarki) – vrh Prižnice –
Sv. Kvirin – cerkvica Sv. Alojzija v Plavah – v Plavah na Ladišču
druženje
ZBIRNO MESTO: Plave, Ladišče - koča ob Soči ob 10.00 uri

TRAJANJE POHODA: okoli 3 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno - srednje zahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, svetilka
CENA: 3 €/osebo
DODATNO: parkirati je možno tudi na drugem ovinku iz Plav
proti Paljevemu
20.5.2017,
ob 15.00

Vodice pri
Sveti Gori

Spominska
slovesnost

Spominska maša pri spomeniku avstrijskega poročnika
in spomeniku neznanim vojakom, ki so pred 100 leti
padli na tem mestu.
Spominski slovesnosti sledi druženje ob udeležbi ponazoritvenih
skupin vojsk narodov nekdanje Avstro-ogrske monarhije.

20.5.2017,
ob 18.00

Medjavas (Ita),
Kmečki
turizem
Fruške, osmica
Boris

Predstavitev
knjige

Le bataglie del Carso, Flondar 1917, il presagio di
Caporetto, avtorji Mitja Juren, Paolo Pizzamus, Nicola
Persegati

20.5.2017,
ob 11.00

Tržič (Ita),
Galleria
espositiva di
piazza Cavour

Razstava

Cent’anni. Immagine e storie della Grande Guerra

25.-28. 5
2017

Gorica (Italija)

Festival

Festival èStoria

26.5.2017,
ob 16.00

Hudi Log na
Krasu (Občina
MirenKostanjevica)

Prireditev

Ročinj,
Dom Valentina
Staniča

Predavanje

26.5.2017,
ob 20.00
27.5.2017

www.estoria.it

Konec maja bo v Gorici potekal tradicionalni zgodovinski festival
èStoria. Posebna sekcija poimenovana Trincee je posvečena
stoletnici obeleževanja prve svetovne vojne, letos je izpostavljena
bitka pri Kobaridu. V sklopu te sekcije se bo odvilo več
dogodkov.
Več o festivalu in programu:
http://www.estoria.it/

Odkritje spomenika vojakom bivšega 21. cesarskokraljevega pehotnega polka
Spomenik so postavili na pobudo Jozefa Vričana in speleologov iz
Češke.

KS Sela na Krasu,
Martin Švagelj
00386 41 264 316
00386 8 161 10 60

Ročinj in Ročinjci med prvo svetovno vojno, dr. Robert
Devetak

KS Ročinj

9.00 Pohod po Poteh miru
Prijave: 040 2070482
15.00 Otvoritev spomenika vojaškim inžinircem 1.

Jamarski klub
Temnica

svetovne vojne (Klobasja jama – cesta Novelo –
Kostanjevica)
»Graditeljem kavern«, najditeljem mnogih novih poti v podzemlje,
je spomenik postavil Jamarski klub Temnica.

18.00 Slavnostni občni zbor v Krompirjevi jami
20.00 Druženje v Krompirjevi jami
27.5.2017

Goriška Brda

Pohod

3. pohod OZVVS Brda po Poteh miru prve svetovne
vojne v občini Brda

OZVVS Brda

Pohod poteka po trasi poti miru Hum-Snežatno-dolina potoka
Birša-Kojsko-Snežatno-Hum. Pohodniki se bodo na posameznih
točkah seznanili z vojno zgodovino izpred 100 let, pomembnimi
zgodovinskimi objekti in naravnimi znamenitostmi Brd. Pohod se
zaključi na izhodiščni točki na Humu, kjer sledi druženje v
dvorani.
ZBIRNO MESTO: Kulturni dom na Humu ob 9.00 uri
DOLŽINA POHODA: 7 km
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, pohod se izvede v
vsakem vremenu.
CENA: brezplačno
OSTALO: prijave se zbirajo do vključno 24.5.2017 na
ozvvsbrda@gmail.com ali 040 257 875 (Jože Abramič)
28.5.2017,
ob 12.00

Gorica (Ita)

Festival

Festival èStoria
Caporetto / Kobarid - 100 anni dopo
Vojna, ki se je ob Soči končala oktobra 1917, je pustila veliko
sledov. Spominska obeležja, kaverne, strelski jarki, utrdbe in
pokopališča predstavljajo kulturno in zgodovinsko dediščino.
Spominjajo in opominjajo nas na trpljenje, žrtvovanje in umiranje
tisočev mladih fantov in mož številnih narodov. Vojno pa je
bridko okusilo tudi civilno prebivalstvo krajev ob fronti. Soška
fronta, kot ena najhujših front, ima danes velik pomen za
spominjanje. Bitka pri Kobaridu pa je bila tista, ki je odločilno
pripomogla k temu, da se je tako močno usidrala v zgodovinski
spomin.

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«,
www.estoria.it

Pri pogovoru sodelujejo: Zdravko Likar, Željko Cimprič, Tadej
Koren, Marco Mantini, Nicola Relevant
31. 5.2017,
ob 18.00

Ob
prihodih
muzejskega
vlaka oz.
po
dogovoru

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Kanal,
železniška
postaja

Predavanje

Prostitucija v zaledju strelskih jarkov, Miha Sluga

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Razstava

Ob Soči 1915–1917, območje občine Kanal ob Soči v
času soške fronte

TIC Kanal

Na železniški postaji v Kanalu je na ogled razstava o občini Kanal
ob Soči v času soške fronte. Poleg te razstave je na ogled tudi
zasebna muzejska zbirka Zorana Šuligoja. Razstava je na ogled ob
vsakem prihodu muzejskega vlaka oz. po dogovoru s Turistično

informacijskim centrom Kanal: http://www.tic-kanal.si/

Junij 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

3.6.2017,
ob 9.00

Mojstrana,
Slovenski
planinski
muzej

Pohod

Pohod z ogledom ostalin Savske linije v okolici Mojstrane

Slovenski
planinski
muzej

Solkan

Pohod

Pohod na Sabotin, Sveto Goro in Škabrijel

4.6.2017

Pohod bo predvidoma trajal 4 ure in ga bo vodil Lojze Budkovič

Več:
http://www.planinskimuzej.si/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=653

7. 6. 2017,
ob 18.00

Ljubljana,
Muzej
novejše
zgodovine
Slovenije

Predavanje

ZBIRNO MESTO: parkirišče ob železniški postaji v Solkanu ob 8.00
TRAJANJE POHODA: 8 ur
TEŽAVNOST: zahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača iz
nahrbtnika, svetilka
CENA: brezplačno
V primeru slabega vremena pohod odpade.
Planota nad Asiagom v miru in vojni, dr. Jurij Kunaver

9.6.2017,
ob 20.00

Bovec,
Trdnjava
Kluže pri
Bovcu

Razstava

Plinski napad 1917

9.6.2017,
ob 19.00

Kobarid,
Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«

Razstava

Razstava je nastala v sklopu obeležitve 100. obletnice bojev na soški fronti.
Na ogled bo cikel del umetnika Darka Lesjaka na temo prve svetovne
vojne, ki bodo dopolnjene s fotografijami Muzeja novejše zgodovine
Slovenije.
Razstava bo na ogled do 10. septembra 2017.
Več: http://obcina.bovec.si/2017/06/09/odtvoritev-razstave-plinskinapad-1917/

Mi hočemo živeti
Po vojnih sledeh dr. Franceta Koblarja s fotografskim aparatom
Na razstavi bodo predstavljeni odlomki iz dnevnika kadeta, podčastnika in
na koncu častnika avstro-ogrske vojske med 1. svetovno vojno dr. Franceta
Koblarja. Zapiski iz njegove beležnice so dopolnjeni s fotografijami Andreja
Perka. Kot katalog k razstavi je bila izdana tudi publikacija Mi hočemo živeti.
Razstava bo na ogled do 15. avgusta 2017.

Društvo
Škabrijel
1917,
Jordan
Kodermac
041 620 290
Muzej
novejše
zgodovine
Slovenije

Trdnjava
Kluže

Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«

10.6.2017,
ob 21.00

Cerje,
Pomnik
braniteljem
slovenske
zemlje

Prireditev

Različni
kraji na
italijanskem
Krasu,
Goriškem
in v Brdih

Pohodi

16.6.2017,
ob 18.00

Kobarid,
Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«

Razstava

17.6.2017,
ob 18.00

Ragogna,
Museo della
Grande
Guerra
Plave

Predstavitev
knjige

La Zona monumentale del Monte san Michele (Spominsko
območje Debela griža), avtor Marco Mantini

Museo della
Grande
Giuerra

Pohod

Pohod na Korado ob poletnem solsticiju

TD Korada
info@tdkorada.si,

Od 10.6.
2017 dalje

24. 6.
2017

O zgodovina, slepi nemir človeštva!
Glasbeno plesni spektakel z bogatim programom priznanih
primorskih ustvarjalcev: MoPZ PROVOX, VLADIMIR ČADEŽ,
DRAGO MISLEJ-MEF, DEJAN VIDOVIČ harmonika, MANCA URŠIČ
vertikalni plesi, KRESNICE vokalna skupina, Plesni par VEDRAN
SRAGA - PAULA HUDE, SARA MLAKAR S PLESALCI PRO DANCE
COMPANY.
Od 18.30 dalje je organizirano brezplačno vodenje po Poteh miru na Krasu,
po prireditvi pa sledi druženje ob koncertu Draga Misleja - Mefa z gostjo ter
manjša pogostitev.

Občina
MirenKostanjevica

Kras, Gorica in Brda – vodeni izleti po dediščini soške fronte
Na italijanski strani nekdanje soške fronte se nahaja veliko ostalin
soške fronte, po katerih bodo od junija do avgusta potekali vodni
pohodi.
Več o pohodih najdete na:
http://www.turismofvg.it/code/95862/Il-Carso-isontino-Gorizia-ed-ilCollio-Il-fronte-delle-grandi-battaglie-escursioniestive?UrlBack=aHR0cDovL3d3dy50dXJpc21vZnZnLml0L
2l0LzE0NTQxP0ZpbHRlcj0yMTYxJkZpbHRlcj0yMjM1

1917 - Ženske na ulicah. Za kruh in narod
Nova razstava v ciklusu razstav o vlogi žensk v prvi svetovni vojni, ki
nastajajo v sodelovanju med Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, Ustanovo "Fundacija Poti miru v Posočju" ter
drugimi sorodnimi organizacijami. Razstava v letu 2017 je posvečena tudi
stoletnici bitke pri Kobaridu.
V kulturnem programu bodo sodelovali tudi duo Bakalina, Andrea
Pandolfo in Oktet Simona Gregorčiča.

Plave – korito Vrtače – Korada (postanek) – Plave (druženje ob kresu)
ZBIRNO MESTO: Plave, Ladišče - koča ob Soči ob 14.00 uri
TRAJANJE POHODA: 6-7 ur
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, pijača iz nahrbtnika, svetilka
CENA: 3 €/osebo

Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«

Valter 031
610 938

Julij 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

Na ogled
od 23.
november
2016 do 9.
julija 2017

Pivka, Park
vojaške
zgodovine

Razstava

Na krilih zgodovine 1915–1917

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

jeseni

Cerklje ob
Krki
Soča,
Turistična
kmetija Jelinčič

Razstava

Solkan

Pohod

1.7.2017,
ob 18.00

2.7.2017

Razstavo o avstro-ogrskem letalstvu na soški fronti je pripravila
Ustanova »Fundacija Pot miru v Posočju« v sodelovanju s
Kobariškim muzejem in strokovnjaki na področju letalstva v prvi
svetovni vojni.
V parku vojaške zgodovine bo na ogled do maja 2017.
Več:
http://parkvojaskezgodovine.si/6131/
Predvidoma jeseni bo razstava na ogled tudi v Vojašnici Cerklje ob
Krki.

Odprtje stalne razstave »Samo MIR na bo«
V bližini današnje Turistične kmetije Jelinčič so v letih od 1915 do
1917 nastale številne barake za moštvo in hlevi za živino, tudi
menza za ruske vojne ujetnike. Pričujoča razstava je omejena na
predmete iz neposredne bližine, ki so jih vojaki po uporabi zavrgli.
Osrednja nit so steklenice in konzerve iz tistih časov, nekoč smeti,
danes pa odsev vojnega časa izpred 100ih let. Nekaj je tudi
osebnih predmetov in drugih stvari, ki so sicer pred orožjem in
medaljami morda večkrat zapostavljene.
Avtor razstave je Aleš Lipovec iz Bovca.

Pohod na Škabrijel
ZBIRNO MESTO: Kajak center pri jezu v Solkanu ob 13.00
TRAJANJE POHODA: 4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača iz
nahrbtnika
CENA: brezplačno

8.7.2017,
ob 10.00

Pri samostanu
na Stari Gori
nad Čedadom
(Ita)

Prireditev

Predstavitev projekta Grande Guerra Natisone: Percorsi della
grande guerra lungo l'ex-confine delle Valli del Natisone (Velika
vojna ob Nadiži: Po poteh velike vojne ob nekdanji meji v nediških
dolinah)
Program:
-

Pozdrav županje Prapotna (Prepotto) Marie Clare Forti;
nagovor župana Srednjega (Stregna) Luce Postregna,

Turistična kmetija
Jelinčič

Društvo Škabrijel
2017,
Jordan Kodermac
041 620 290

-

-

koordinatorja projekta;
pohod pod vodstvom Pier Giorgia Tamija (Komisija za
pohodniške poti FJK);
zgodovinski oris pod vodstvom Marca Pascolija;
predlogi pohodniških poti, Antonio de Toni (Proloco
Nediške doline).

8.7.2017,
ob 19.00

Kobarid,
Kobariški trg

Koncert

Promenadni koncert Orkestra Oboroženih sil
Republike Hrvaške

Občina Kobarid

8.7.2017,
ob 18.00

Bovec,
Bovški trg

Koncert

Promenadni koncert madžarskega vojaškega orkestra
iz Kaposvara

Občina Bovec

8.7.2017,
ob 19.00
9.7.2017,
ob 18.00

Tolmin,
Mestni trg
Kobarid,
Kobariški trg

Koncert

Promenadni koncert nemškega vojaškega orkestra

Občina Tolmin

Koncert

Zbogom orožje, koncert vojaških orkestrov

Nacionalni odbor
za obeleževanje
100-letnic 1.
svetovne vojne,
Ministrstvo za
obrambo,
Kobariški muzej,
Občina Kobarid,
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«,
Posoški razvojni
center
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Na koncertu vojaških orkestrov, posvečenem 100. obletnici konca
bojev na Soči, bo sodelovalo preko 200 godbenikov iz šestih
držav. Organizatorji prireditve so Nacionalni odbor za
obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne, Ministrstvo za
obrambo, Ministrstvo za kulturo, Občina Kobarid, Kobariški
muzej, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« in Posoški
razvojni center.
Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Na predvečer dogodka bodo v Bovcu, Kobaridu in Tolminu
promenadni koncerti posameznih orkestrov.
11.7.2017
Na ogled
bo do 10.8.
2017

Šmartno v
Goriških
Brdih,
Hiša kulture

Razstava

16. 7. 2017,
ob 17.00

Modrejce pri
Mostu na Soči

Prireditev

1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte
Gre za ciklus razstav o vlogi žensk v prvi svetovni vojni, ki jih
pripravljata Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani in Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju". Razstava
iz leta 2016 predstavlja pomen hrane v vojnem obdobju ter daje
poudarek tudi na stoletnico padca Gorice.

Spominska slovesnost na avstro-ogrskem vojaškem
pokopališču Modrejce ob 100. obletnici bitke pri
Kobaridu in konca soške fronte
Častna pokrovitelja in slavnostna govornika bosta
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan
Brglez in predsednik Državnega zbora Madžarske dr. Kövér
László

051 361 070

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Zgodovinski vlak Isonzo Expresz bo med 16 in 20. julijem 2017
na območje nekdanje soške fronte (od Bovca do Doberdoba)
pripeljal okoli 500 Madžarov, ki si bodo ogledali lokacije, kjer so se
v času prve svetovne vojne borili njihovi predniki. V sklopu obiska
bo 16.7.2017 organizirana tudi spominska slovesnost na avstroogrskem vojaškem pokopališču Modrejce pri Tolminu.
Projekt Isonzo Expresz organizirata Madžarsko obrambno
ministrstvo in madžarska turistična agencija MÁV Nosztalgia Kft.
v sodelovanju s TIC Nova Gorica, Občino Tolmin, Ustanovo
»Fundacija Poti miru v Posočju«, Veleposlaništvo RS v Budimpešti
in Veleposlaništvo RM v Ljubljani.

Avgust 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

9.8.2017,
ob 20.00

Kanal (gostišče
Križnič)

Otvoritev
razstave

Razstava fotografij »Kanal pred 100 leti«

TIC Kanal

18.8.2017,
ob 19.00

Log pod
Mangartom,
Kulturni dom

Predstavitev
knjige

Od Galicije do Južne Tirolske

19.8.2017,
ob 11.00

Mrzli vrh, pri
kaverni z
oltarjem

Slovesnost

17. spominska slovesnost na Mrzlem vrhu z mašo za
padle v prvi svetovni vojni - pred kaverno z oltarjem iz leta

Kobarid,
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v
Posočju«

Razstava

Nova Gorica,
Mestna občina
Nova Gorica

Razstava

19.8.2017,
ob 18.00

11. 8. 2017

Na ogled do 3.9.2017 v času obratovanja lokala.
Vojni dnevnik 1914–1918 slovenskega topniškega častnika Alojza
Goriupa s Proseka.
Gre za zapiske izobraženega človeka, rodoljuba, ki vojnega
trpljenja na vzhodni in zahodni meji monarhije ni le opisoval,
temveč je o doživetjih na fronti in v zaledju tudi kritično
razmišljal. Knjigo bo predstavil urednik in soavtor Vinko
Avsenak.

TD Log pod
Mangrtom

Društvo »Peski
1915-1917«

1917 pod vrhom Mrzlega vrha nad Tolminom. Sledil bo voden
ogled muzeja na prostem Mrzli vrh.

Prostor vojne in prostor miru
Razstava udeležencev Ateljeja pod Krnom.
Razstava bo na ogled do 6. septembra 2017.

1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte
Gre za ciklus razstav o vlogi žensk v prvi svetovni vojni, ki jih
pripravljata Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v

DLU Tolmin
(041 378 620) in
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Ljubljani in Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju". Razstava
iz leta 2016 predstavlja pomen hrane v vojnem obdobju ter daje
poudarek tudi na stoletnico padca Gorice.
Na ogled do 11. septembra 2017.

September 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

Do
3.9.2017

Kanal
(gostišče
Križnič)
Kobarid,
Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«
Nova
Gorica,
Mestna
občina Nova
Gorica

Razstava

Razstava fotografij »Kanal pred 100 leti«

TIC Kanal

Do
6.9.2017

Do
11.9.2017

Na ogled do 3. septembra 2017 v času obratovanja lokala
Razstava

Prostor vojne in prostor miru
Razstava udeležencev Ateljeja pod Krnom.
Razstava bo na ogled do 6. septembra 2017.

Razstava

1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte
Gre za ciklus razstav o vlogi žensk v prvi svetovni vojni, ki jih
pripravljata Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani in Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju". Razstava iz
leta 2016 predstavlja pomen hrane v vojnem obdobju ter daje
poudarek tudi na stoletnico padca Gorice.

DLU Tolmin
(041 378 620) in
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Na ogled do 11. septembra 2017.
3.9.2017

3. 9. 2017

Nova
Gorica

Bilje

Pohod

Pohod na Škabrijel
ZBIRNO MESTO: pred Mestno občino Nova Gorica ob 11.00, na
vrhu Škabrijela ob 13.00
TRAJANJE POHODA: 4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača iz
nahrbtnika
CENA: brezplačno

Društvo Škabrijel
2017,
Jordan Kodermac
041 620 290

39. pohod po Biljenskih gričih

Ivanka Kosta,

ZBIRNO MESTO: Dom krajanov v Biljah ob 9.00
TRAJANJE POHODA: odvisno od dolžine pohoda (3 km, 6 km ali
12 km)
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev

kosta.ivana@gm
ail.com, 041 622
510

CENA: 3 €/osebo štartnina (na poti so 3 postojanke s pijačo in
hrano), kosilo ni všteto v ceno
8.9.2017,
na ogled do
15.10.2017
Ob tej
priložnosti
bo tudi
predstavite
v knjige
Cvetje Mengore

Kobarid,
Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«

Predstavitev
knjige in
odprtje
razstave

Predstavitev nove knjige Lovra Galića in razstave
ilustracij Damijana Stepančiča

Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Predstavitev knjige Cvetje - Mengore, v viharju vojne 1915-1917
avtorja Lovra Galića
Lovro Galić je velik poznavalec vojaškega dogajanja na soški fronti in
avtor več knjig na to temo, ki so osvetlile pomemben del slovenske in
evropske zgodovine.
Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju” je izdala obsežno
monografijo o najpomembnejšem delu soške fronte. Knjiga
predstavlja celovit in podroben pregled dogodkov na Cvetju in
Mengorah (Tolminsko mostišče) v obdobju prve svetovne vojne.
Tragično zgodbo izpred stotih let še dan danes pripovedujejo
številne ostaline združene v muzej na prostem Mengore.
Razstava ilustracij Damijana Stepančiča, ki prikazujejo zgodbo
Antona in Arsenija, dveh vojakov v prvi svetovni vojni
Ilustrator Damijan Stepančič (1969) je diplomiral na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani.
Stepančičeve risbe ponazarjajo resnični zgodbi vojakov na soški
fronti. Prva dedka ilustratorja Damijana Stepančiča, druga pa dedka
zgodovinarja Marka Simića, ki bo tudi gost odprtja razstave.
http://www.zalozbamis.com/knjiga/anton/
http://www.zalozbamis.com/knjiga/arsenije/
Razstava bo na ogled do 15. oktobra 2017.

9.9.2017,
19.00

Tolminski
muzej

9.9.2017 ob
11.00

Čepovanska
Vrata
(pri odcepu
ceste za
Grudnico)

12. 9. 2017,
ob 20.00

Nova
Gorica,

Predstavitev
knjige

Predstavitev knjige Cvetje - Mengore, v viharju vojne
1915-1917 avtorja Lovra Galića

Tolminski muzej

Odkritje obnovljenega spominskega znamenja iz 1.
svetovne vojne na čepovanskih Vratih

Društvo Soška
fronta

Društvo Soška fronta 1915-1917 in Krajevna skupnost Čepovan
vabita na odkritje obnovljenega spominskega znamenja iz prve
svetovne vojne. Slavnostni govornik bo podpredsednik DZ Matjaž
Nemec, kulturni program bodo sooblikovali kvintet trobil Slovenske
vojske in pevski zbor Lipa iz Ravnice.
Razstava

Otvoritev razstave »Vihar sovražen svet pretresa«
Narodne in univerzitetne knjižnice in pogovor o glasbi in

Goriški muzej

kulturi v prvi svetovni vojni.

Grad
Kromberk

Gre za uvodni dogodek mednarodnega zborovskega festivala
TENSO 2017 »Zbogom orožje, pozdravljena pesem2, ki se bo
odvijal med 21. in 24. september 2017.
Več:
http://kulturnidom-ng.si/dogodki-vpis/glasbenidogodki/2017/tenso-2017/

15.9.2017
ob 12.00

Škabrijel
(pri
madžarski
piramidi)

Spominska
slovesnost

Spominska slovesnost ob stoletnici bojev na Škabrijelu

16.9.2017

Plave

Pohod

Foto pohod po Spominskem parku Prižnica

Društvo Soška fronta 1915-1917 in madžarsko društvo »Honvédség
És Társadalom Baráti Kor« iz Székesfehérvár-a organizirata pri
madžarski piramidi na Škabrijelu (nad Bonetovščem), spominski
dogodek ob 100 letnici bojev na Škabrijelu.

Skozi fotoaparat ujeta narava in ostaline prve svetovne vojne v
spominskem parku Prižnica.

Društvo Soška
fronta

vesna@slocally.co
m,
Vesna 041 432 488

ZBIRNO MESTO: ob 9.00 v Plavah, zavijete za vas Paljevo (levi
breg reke Soče), pri prvi označevalni tabli, drugi ovinek za Zeliščnimi
sobami
TRAJANJE POHODA: 3–4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pijača in hrana iz
nahrbtnika, žepna svetilka, fotoaparat
CENA: 10 €/osebo (vključuje foto vodenje, zeliščno presenečenje),
obvezna predhodna prijava na vesna@slocally.com ali 041 432 488
17.9.2017

Kobarid
(Slo),
San
Volfango
(Ita)

Pohod

Zgodovinski dan na Kolovratu
Pohod po grebenu Kolovrata - voden ogled muzeja na prostem prve
svetovne vojne Kolovrat – zajtrk – ogled Kobariške bitke na
Kolovratu
ZBIRNO MESTO:
SLO: ob 5.00 na parkirišču Fundacije Poti miru, Gregorčičeva ulica 8,
Kobarid
ITA: ob 5.30 na parkirišču ob cerkvi v vasi Sv. Štuoblank, občina
Dreka (San Volfango, Comune di Drenchia)
TRAJANJE PROGRAMA: 9,5 h
TEŽAVNOST: nezahtevno.
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pijača iz nahrbtnika,
svetilka
CENA: 15 €/osebo (*doplačilo za ogled Kobariške bitke)
PREVOZ: lasten
KONTAKT: obvezna predhodna prijava do 16.9 do 12.00 na
SLO: turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67
ITA: Pro Loco Nediske Doline, Antonio De Toni

Ustanova
"Fundacije Poti
miru v Posočju",
Pro Loco Nediske
Doline

antoniodetoni60@gmail.com ali tel: 0039 3493241168

17.9.2017,
ob 11.00
20.9.2017,
ob 18.00

Muzej na
prostem
Kolovrat
Ljubljana,
Muzej
novejše
zgodovine
Slovenije

Uprizoritev

Uprizoritev kobariške bitke na Kolovratu

Društvo Triglav,
Kobariški muzej

Otvoritev
razstave in
predavanje

Otvoritev razstave Kaj čudežnega je v vojni? in
predavanje Preboj pri Kobaridu v fotografskih albumih
nemškega častnika, mag. Marko Štepec

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Ob stoletnici preboja fronte med Tolminom in Bovcem, ki je v
svetovnem zgodovinopisju znan pod imenom čudež pri Kobaridu,
bo postavljena fotografska razstava z izborom fotografij iz obsežne
muzejske fotografske zbirke nemškega častnika. Zbirka je ohranjena
v štirih albumih in obsega 490 fotografij, ki si kronološko sledijo od
Alzacije prek slovenskega ozemlja do soške fronte in naprej prek
Furlanije do reke Piave. Tehnično izjemno kvalitetne fotografije so
odličen vir za poznavanje vsakdanjega življenja prebivalcev v zaledju
in dokumentacijo vojnih dogodkov pred sto leti.
Razstava bo na ogled do 18. oktobra 2017, nato pa se bo del razstave
preselil v prostore Fundacije Poti miru v Posočju, kjer bo na ogled od
21. oktobra do 28. februarja 2017.

22.9.2017
od 9.30 do
17.00

Nova
Gorica,
Grad
Kromberk

Simpozij

21.- 24.9.
2017

Nova
Gorica (Slo),
Gorica (Ita),
različna
prizorišča

Različne
aktivnosti

Mednarodni znanstveni simpozij na temo Glasba v prvi

Goriški muzej

svetovni vojni
Na simpoziju bodo sodelovali ugledni muzikologi, etnomuzikologi,
sociologi, zgodovinarji in slavisti.

Mednarodni zborovski festival Zbogom orožje,

pozdravljena pesem«
bo v sklopu evropskega projekta Združenja profesionalnih pevskih
zborov TENSO 14-18: Poezija in glasba potekal med 21. in 24.
septembrom 2017. Gre za festival z vrhunskimi umetniki, ki je
posvečen humanizmu in evropskim vrednotam. Že v torek, 12.
septembra, pa bo na Gradu Kromberk uvodni dogodek festivala
»Vihar sovražen svet pretresa«, odprtje razstave Narodne in
univerzitetne knjižnice ob stoletnici prve svetovne vojne in pogovor
v okviru muzejskih torkovih večerov Goriškega muzeja.
Ostali dogodki:
- Osrednji koncerti v Novi Gorici in Gorici ter zborovska
transverzala po Poti miru (Log pod Mangartom, Kobarid,
Tolmin, Prevala nad Novo Gorico, Sabotin, Sveto pri
Komnu, Doberdob)
- Razstava in mednarodni simpozij »Glasba in kultura v veliki
vojni« na Gradu Kromberk

Kulturni dom
Nova Gorica

Podrobnejšo predstavitev aktivnosti in festivalskih dogodkov si lahko
ogledate na:
http://www.glasbenamatica.si/koncerti/zbogom-orozjepozdravljena-pesem/
http://kulturnidom-ng.si/glasba/tenso/
23.9.2017

Cerje,
Miren

Prireditev

Slovesna prireditev ob mednarodnem dnevu miru
in Odprtje razstave Zveze policijskih veteranskih društev Sever
Vojna za samostojno Slovenijo

Občina MirenKostanjevica

V okviru praznovanja mednarodnega dneva miru bodo potekali še
naslednji dogodki:
- 21.9.2017, ob 17.00: Odprtje razstave slikarja Andreja
Kosiča Nedorečeno in trpeča metamorfoza; ob 18.00: maša za mir
in pravičnost
- 22.9.2017, ob 9.00: Odgovorno sanjam naproti, UNESCO
srečanje na MEJI, gimnazija Nova Gorica
23.9.2017,
ob 12.00

23.9.2017

Log pod
Mangartom,
vojaško
pokopališče
Kobarid

Prireditev

Spominska svečanost ob obeleževanju 100 letnice
postavitve džamije v Logu pod Mangartom

Islamska skupnost
v Sloveniji

Pohod

Pot štirih planin (Mrzli vrh)

Ustanova
"Fundacija Poti
miru v Posočju”

Tradicija izdelave sira Tolminc - pokušina sira - puščavnikova zgodba
- muzej na prostem prve svetovne vojne Mrzli vrh – ogled razstave
zgodovinarja Simona Rutarja
ZBIRNO MESTO: ob 7.00 na parkirišču Fundacije Poti miru,
Gregorčičeva ulica 8, Kobarid
TRAJANJE POHODA: 7-8 ur
TEŽAVNOST: srednje zahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pijača in hrana iz
nahrbtnika, ročna svetilka
CENA: 15 €/osebo
PREVOZ: lasten
KONTAKT: obvezna predhodna prijava do 22.9 do 12.00 na
turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67.
25.9.2017

Nova
Gorica

Pohod

Pohod na Škabrijel
ZBIRNO MESTO: pred Mestno občino Nova Gorica ob 13.00, na
vrhu Škabrijela ob 15.00
TRAJANJE POHODA: 4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača iz

Društvo Škabrijel
1917
Jordan Kodermac
041 620 290

nahrbtnika
CENA: brezplačno
Na ogled
do 9.
oktobra
2017

Kobarid,
Kobariški
muzej

Razstava

Avstro-ogrska vojska v Zgornjem Posočju
25. 5. 1915 - 23. 10. 1917

Kobariški muzej

Razstava bo na ogled do 9. oktobra 2017.
Več:
https://www.kobariskimuzej.si/razstave/obcasne_razstave/2016111411233470/

Oktober 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

6.10. 2017,
9.00 - 13.00

Ronchi dei
Legionari
(Ronke)

Simpozij

Raccontare la storia con il territorio

PRO LOCO
Fogliano
Redipuglia

7.10.2017,
9.30 - 16.00

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Mednarodna
konferenca

8. 10. 2017

Opatje selo

Pohod

Il sito storico della Dolina dei Bersaglieri nella rete museale di
Redipuglia e oltre

Dediščina prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom
Konferenca o dediščini 1. svetovne vojne se bo odvijala v
sklopu mednarodne konference MUZEJI IN
ZAMOLČANE ZGODOVINE, Med spominom in pozabo
(5-7. oktober 2017).
Pohod Opatje selo–Cerje
ZBIRNO MESTO: Prireditveni prostor v Opatjem selu ob 9.30
TRAJANJE POHODA: 3 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev
CENA: štartnina, kosilo po želji (doplačilo ob prijavi)

7-8.10.2017
12. in 13.
oktober
2017

Ljubljana,
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Pohod

Po poti Carla Emilie Gadde

Mednarod
na
konferenca

From Victory to Defeat, from Defeat to Victory: The
Austro-Italian Front from Caporetto to Vittorio Veneto
Konferenca "Od zmage do poraza, od poraza do zmage:
Avstrijsko-italijanska fronta od Kobarida do V. Veneta"
Mednarodni simpozij o italijansko-avstrijski fronti oz.
bojišču, ki je najbolj zaznamovalo slovenske dežele med prvo
svetovno vojno. Simpozij se osredotoča na čas od preboja
pri Kobaridu, v katerem je združenim avstrijskim in nemškim
silam uspelo potisniti italijansko armado globoko v

Fundacija Poti
miru v Posočju

Mirjan Pahor,
ksopatjeselo@gma
il.com, tel. 041 733
249

Fundacija Poti
miru v Posočju
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

13. 10.
2017, ob
18.00

SMO

15.10.2017

Sela na Krasu

Špeter (San
Pietro al
Natisone –
Ita)

Predstavite
v knjige,
razstava

Pohod

zaledje do reke Piave, do italijanske zmage pri Vittorio
Veneto leto pozneje.
SMO bili v vojni
Predstavitev knjige Ob zvoku remonike (Zadruga Most)
Giorgia Banchiga. Spregovorila bosta prof. Ezio Bannelli in
dr. Branko Marušič.
Odprtje fotografske razstave Luca Laureatija
Vojaške kostnice prve svetovne vojne. Predstavitev
Massimo Bortolutti.
Novi Live painting Kobarid 1917 – 2017 Poraz na
vzhodni meji Cosima Miorellija na besedilo Giorgia
Banchiga.
Kraški krožni pohod: Sela na Krasu–Jamlje–Sela na
Krasu
Ogled jame pri Komarjih, razgled iz hriba Kremenjak na Tržaški
zaliv, med potjo čaj, na cilju kosilo, zabava z živo glasbo, družabne
igre
TRAJANJE POHODA: 3 ure
TEŽAVNOST: srednje zahtevno (primerno tudi za družine)
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, veljaven osebni
dokument

info@tddren.si,
drustvokremenjaka
skd@gmail.com

19.10.
2017, ob
18.00

Grad
Khislstein,
Kranj

Razstava

19.10.2017,
ob 18.00

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije,
Ljubljana

Predavanje

Lik in vojaška kariera generala Rudolfa Maistra,
mag. Zvezdana Marković

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

20.10.2017,
ob 19.00

Kobarid,

Dokumentarni film

Kobariški muzej

21.10.2017,
ob 15.00

Kobarid,
Kobariški
muzej in
Ustanova
»Fundacija
Poti miru v
Posočju«

Čudež pri Kobaridu
Predpremiera dokumentarnega filma RTV Slovenija v režiji
Valentina Pečenka. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci
filma in nastopajočimi pripovedovalci ter strokovnjaki.
Dan Kobariškega muzeja

Kobariški
muzej

V roki puškica, doma pa ljubica: leto 1917 na soški fronti
in zaledju Gorenjske
Razstava Gorenjskega muzeja

Odprtje
dveh
razstav

Slovesnost z odprtjem dveh razstav na tematiko preboja fronte pri
Kobaridu. V Kobariškem muzeju bodo postavili avtorsko razstavo
z naslovom Kobarid - Caporetto - Karfreit 1917. Razstava bo na
ogled do septembra 2018.
V sosednji Ustanovi »Fundacija Poti miru v Posočju« pa bodo
gostili razstavo iz fotografske zbirke Muzeja novejše zgodovine

Kobariški muzej,
Ustanova
»Fundacija Poti
miru v Posočju«

Slovenije z naslovom Kaj čudežnega je v vojni?.
Razstava bo na ogled do 28. februarja 2018.
21.10.2017

Deskle

Pohod

Tradicionalni pohod na Vodice
Deskle – Sv. Kvirin (čaj) – ostaline prve svetovne vojne – postanek
na Vodicah – topel obrok na domačiji pri Vodičarjevih – povratek
v Deskle
ZBIRNO MESTO: Kulturni dom Deskle ob 9.00 uri
TRAJANJE POHODA: okoli 3,5 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, svetilka
DODATNO: povratek v Deskle je predviden okoli 17.00

21.10.2017,
ob 10.00

Vrt spomina
in tovarištva,
Petanjci

Spominska
slovesnost

Ob stoletnici preboja soške fronte pri Kobaridu bodo
člani Združenja vojaških gornikov Slovenije (ZVGS) v
Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih, zasadili
spominsko drevo - alpski nagnoj (laburnum alpinum).

TD Korada
info@td-korada.si,
Valter 031 610
938

Ustanova
Štiftarjeva
fundacija

Drevesce, ki raste tudi na pobočjih Kolovrata in Mrzlega vrha nad
Kobaridom, bodo prinesli s pobočij Pokljuke ob "savski
liniji", rezervni in najbolj vzhodni obrambni liniji izza soške fronte.
22.10.2017

16. spominski pohod na Globočak

Kambreško,
stavba KS ob
11.00

Pohod

22.10.2017,
ob 11. uri

Jevšček,
okolica Nježne
hiše

Prireditev

»Na Jevšček!«
Prireditev ob 100 letnici konca soške fronte

KS Livek

23.10.2017,
ob 19. uri

Tolmin,

Dokumentarni film

Čudež pri Kobaridu
Predpremiera dokumentarnega filma RTV Slovenija o
preboju pri Kobaridu, ki se je začel 24. oktobra 1917, v režiji
Valentina Pečenka.

Tolminski muzej

24.10.2017

Pot miru

Spominski
dogodki

Spominski dogodki ob 100 letnici bitke pri Kobaridu in
konca soške fronte

Fundacije Poti
miru v Posočju

11.00

Različne
lokacije na

Tolminski
muzej

Pot vodi mimo ostalin prve svetovne vojne, kaverne in
spominskega obeležja. Na Globočaku bo sveta maša, katero bo
daroval vojaški kurat ter kulturni program s pozdravnim
nagovorom člana Društva soška fronta Vinka Avsenaka. Zaključek
pohoda bo v Domu Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem.
V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu Mihaela
Gabrijelčiča na Srednjem.

Prižgimo luč za mir. Prižig sveč vzdolž Poti miru od Alp

Turistično
Društvo
Globočak,
natalija.melink@g
mail.com
031 511 896

Poti miru

16.00

19. 00

do Jadrana.

Pred
Kobariškim
muzejem in
Fundacijo Pot
miru

Spominska slovesnost z nagovori župana Občine Kobarid
Roberta Kavčiča, predstavnika Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije Sama Bevka, veleposlanice Republike Madžarske
Szilágyiné Bátorfi Edit, predstavnika Združenja nemških vojaških
gornikov in predstavnika Alpinskega združenja iz Čedada. V okviru
slovesnosti se bo zaključil tudi spominski tek Budimpešta–Kobarid
in pohod po poteh 12. Šlezijske divizije iz Tolmina do Kobarida.

Da bi se nikdar več ne ponovilo - Perché mai più ripeter
non si possa - Maša za vse padle ob 100-letnici bitke pri

Kobarid,
Cerkev sv.
Antona
(italijanska
kostnica)

Kobaridu ter spominska slovesnost s koncertom Okteta Simon
Gregorčič Kobarid, Dua Bakalina in Mešanim zborom Tourdion
Cavalicco iz Italije.

24.10.2017,
ob 18.30

Grand Hotel
Union,
Ljubljana

Sprejem

100. obletnica izgradnje džamije v Logu pod Managartom in
100. obletnica institucionalnega delovanja Islamske skupnosti
na Slovenskem

Islamska skupnost
v Sloveniji

25.10.2017

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Predavanje

Janko Gačnik – Življenjska pot in album njegovih
fotografij iz prve svetovne vojne, prim. mag. Franc
Verovnik, dr. med.

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

26.10.2017,
ob 11.00

Doberdob

Slovesnost

Svečanost ob prvi obletnici odkritja spomenika
“Slovenskim vojakom na soškem bojišču v spomin
1915 -1917”

Kulturni dom
Gorica , Občina
Doberdob, SKGZ
in SSO

27.10.2017,
ob 17.00

Sv. Gori
(Skalnica) nad
Novo Gorico

Maša

Slovesna maša narodov za mir ob 100 letnici konca 1.

28.10.2017,
ob 11.00

Kobarid,
Italijanska
kostnica

Slovesnost

Tradicionalna slovesnost s polaganjem vencev slovenske
in italijanske delegacije pri italijanski kostnici

28.10.2017,
ob 17.00

Sv. Gori
(Skalnica) nad

Sveta maša

Spominska maša za vse padle v 1. svetovni vojni

svetovne vojne z udeležbo predstavnikov škofijskih in vojaških
ordinarijev narodov, ki so bili udeleženi v bojih na soški fronti
(vabljeni bodo tudi predstavniki evangeličanov, pravoslavnih,
muslimanov in Judov).

Osrednji dogodek škofije Koper v počastitev 100 letnice konca
bojev na soški fronti.

Novo Gorico
29.10. 2017

Brestovica pri
Komnu

Pohod

Pohod po sledeh soške fronte 2017 – Brestovica pri
Komnu
Trasa 1: Brestovica pri Komnu – Cerovlje – Brestovica pri Komnu
(10 km)
Trasa 2: Brestovica pri Komnu – Cerovlje – Medja vas – Komarji Brestovica pri Komnu (15 km)

TD Brest
05 766 43 34,
040 815 552,
stane.svigelj@siol.
net

TRAJANJE POHODA: okoli 3 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno - srednje zahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, veljaven osebni
dokument
CENA: štartnina (2 postojanki ob poti, na cilju topel obrok in
pijača)
29.10.2017,
ob 15.00

Bovec-Naklo,
Ob cesti iz
Bovca proti
Čezsoči

Komemora
cija

Stoletnica plinskega napada

Društvo 13-13

November 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

5. 11.2017

Pot miru

Zgodovinski
vlak

Pro Loco Fogliano
Redipuglia

6.11.2017,
ob 17.00

Goriška
knjižnica,
Nova gorica
Sežana Kosovelov
dom

Razstava

Obisk zgodovinskega vlaka po dediščini soške
fronte
Pulj pred 1. svetovno vojno

Celje,
Osrednja
knjižnica Celje

Predavanje

7.11.2017,
ob 17.30

9.11.2017,
ob 17.30

8.-10. 11.
2017

Instituto
Veneto di

Goriška knjižnica

Razstava bo na ogled do 18. novembra 2017.
Razstava

Convegno
(simpozij)

V objemu strupenih hlapov

Kosovelov dom,

Vsebina razstave je vezana predvsem na plinski napad v 12.
soški bitki. Je rezultat sodelovanja med Goriškim muzejem in
Vojaškim muzejem »Tabor« Lokev.

Goriški muzej

Po sledeh vojakov 87. pehotnega polka od Galicije
do Piave, mag. Marko Štepec
Do 11. novembra 2017 je na ogled še razstava Celjski
87. pehotni polk
Nel primo centario della bataglia di Caporetto
(Sto let od bitke pri Kobaridu)

Osrednja knjižnica Celje

Instituto Veneto di
Scienze

11.11.2017

Scienze,
Lettere ed Arti
campo Santo
Stefano,
Palazzo
Loredan
Venezia (Ita)
Krnsko jezero

Spominska
slovesnost

12.11. 2017

Spominski pohod h Krnskemu jezeru

Ustanova “Fundacija
Poti miru v Posočju

Pohod na Škabrijel

Društvo Škabrijel 1917
Jordan Kodermac 041
620 290

ZBIRNO MESTO: pred Mestno občino Nova Gorica ob
12.00, na vrhu Škabrijela ob 14.00
TRAJANJE POHODA: 4 ure
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice,
pijača iz nahrbtnika
CENA: brezplačno
12.11.2017,
ob 9.00

Solkan ,
Kajak center

Tek in
pohod

Tek treh vrhov

15.11.2017

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Predavanje

Slovenski begunci v taborišču Bruck, Vili Prinčič

Muzej novejše
zgodovine Slovenije

16. - 17. 11.
2017

Ljubljana,
Gorica

Konferenca

Ženske in prva svetovna vojna, mednarodna
znanstvena konferenca

18.11.2017,
ob 11.00

Cerje,
Miren

Prireditev

ŠE SMO TU IN ZREMO V PRIHODNOST
Slovesnost ob odkritju slike akademskega slikarja
Rudija Španzla Ples življenja in smrti na Cerju, ki sodi v
okvir dogodkov Nacionalnega odbora za obeleževanje

Filozofska fakulteta
Robert.Devetak@ff.unilj.si
Državni svet RS in
Občina MirenKostanjevica

Gre za prvo tovrstna prireditev na Goriškem, ki je
organizirana v spomin in opomin, da se grozote, ki so se v
teh krajih dogajale pred 100 leti, ne bi ponovile. Tek bo
povezal tri vrhove, Sabotin, Sveto goro in Škabrijel, ter
simbolno dve mesti, Novo Gorico in Gorico.
Poleg teka na 28 km bosta organizirana še tek na 12 km,
otroški tek ter voden pohod na Sabotin. Start in cilj bo v
Kajak centru v Solkanu. Proga je nekaj posebnega, saj poteka
v celoti po poteh prve svetovne vojne, jarkih, okopih,
kavernah ter vključuje prečkanje reke Soče z raftom. Dolžina
proge je 28 km s 1675 metri vzponov in ravno toliko
spustov.

Javni zavod za šport
Nova Gorica

100. obletnice konca soške fronte.
19.11.2017,
od 9. do
14. ure

Šempeter pri
Gorici,
Športni center
Hit

Dogodek

23. SREČANJE S PRETEKLOSTJO

Društvo soška fronta

Prodaja, menjava in razstava vojaških in ostalih starin
(uniforme, staro orožje, oprema, odlikovanja, razglednice,
numizmatika, filatelija, starine…)
Sodeluje več kot 140 prodajalcev in razstavljavcev iz
Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije, Češke,
Poljske…
Med 9. in 14. Uro bo odprta tudi stalna razstava »Šempeter
in okolica med 1. svetovno vojno« v bunkerju pod pošto na
Vrtojbenski cesti 21 A v Šempetru.

22.11.2017,
ob 17.00

Goriška
knjižnica,
Nova Gorica

Razstava

25.11.2017,
ob 19.00

Bovec,
Kulturni dom

Predavanje

26.11.2017

Drežnica

Celjski 87. pehotni polk

Goriška knjižnica

Razstava bo na ogled do 2. decembra 2017.

Prireditev

Predaval bo dr. Jurij Kunaver.

Kulturno društvo
Golobar Bovec Zgodovinska sekcija

Domovina, pozdravljena!

KS Drežnica

Planota Asiago v Beneških
(vicentinskih) predalpah, v miru in vojni.

Prireditev ob 100-letnici konca bojev na Soči in Majniške
deklaracije ter 70-letnici priključitve Primorske k matični
domovini
ob 10. uri – maša za domovino
ob 17. uri – spominska slovesnost v avli podružnične šole
Drežnica

December 2017
Datum

Kraj

Vrsta
dogodka

Naslov in opis dogodka /Prireditev

Informacije

Na ogled do
18.12.2017

Nova
Gorica,Grad
Kromberk

Razstava

Begunci. Slovenski begunci s soške fronte

Goriški muzej

2.12.2017,

Kras

Pohod

Občasna razstava Goriškega muzeja o slovenskih beguncih s
soške fronte (avtor: Marko Klavora) je na ogled do 18. decembra
2017. Izdan je bil tudi katalog k razstavi (v dveh knjigah) z
obsežno vsebino in veliko arhivskimi fotografijami.
Več: http://www.goriskimuzej.si/events/1

Pohod po poteh soške fronte

Območno

od 9.00

Zbor bo v Kostanjevici na Krasu pri gasilskem domu. Pohod bo
potekal na področju Krasa (Kostanjevica na Krasu – Novelo –
Temnica), ni zahteven, vseeno pa je potrebna primerna
pohodniška/športna obutev in oprema.
Potek:
8:30 – 9:00 prihod udeležencev,
9:00 pozdravni nagovori, začetek pohoda (Kostanjevica na
Krasu),
13:00 zaključek pohoda (Temnica),
13:00 – 13:30 premik v vojašnico Ajševica, kjer je malica in
družabno srečanje.

združenje
slovenskih
častnikov Nova
Gorica

Goriški muzej

5.12.2017,
ob 19.00

Nova Gorica,
Grad
Kromberk

Predstavitev
revije

Predstavitev nove (12.) številke revije Na fronti

5. – 7. 12.
2017

Maribor,
Filozofska
fakulteta
Univerze v
Mariboru
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Simpozij

Prelomni dogodki leta 1917
Mednarodni znanstveni simpozij

Filozofska
fakulteta Univerze
v Mariboru

Predavanje

Slovenci – junaki avstrijskih armad in njihova
odlikovanja, Pavel Car

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Predavanje

Eksplozivi in streliva na soški fronti, Srečko Rože

Predavanje

Plave

Pohod

Pa zbogom vojaki, Vojni dnevnik Filipa Jurkoviča
(1914-1918)
Pogovor ob izidu knjige.
Spominski pohod na Prižnico – koto 383

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

7.12.2017

13.12.2017

20.12.2017

16.12.2017

Revijo Na fronti izdaja Društvo soška fronta 1915-1917. To je
edina zgodovinska revija, ki se ukvarja izključno s prvo svetovno
vojno. Posebno vrednost in širino ji daje preplet
strokovnih člankov in zapisov zgodb iz prve svetovne vojne, ki
jih njihovi zapisovalci rešujejo pred pozabo.
Novo, dvanajsto številko revije bo predstavil njen urednik Simon
Kovačič.

Plave – ostaline soške fronte (italijansko korito, baraka, kaverne,
obvezovališče ranjencev, utrjeni položaji, jarki) – vrh Prižnice –
Sv. Kvirin – cerkvica Sv. Alojzija v Plavah (spominska maša) – v
Plavah na Ladišču druženje
ZBIRNO MESTO: Plave, Ladišče - koča ob Soči ob 10.00 uri
TRAJANJE POHODA: okoli 4 ure

TD Korada in
druga društva
info@td-korada.si,
Valter 031 610 938

TEŽAVNOST: nezahtevno - srednje zahtevno
OPREMA: pohodniška oprema in obutev, svetilka
CENA: brezplačno
DODATNO: parkirati je možno tudi na drugem ovinku iz Plav
proti Paljevemu
21.12.2017,
ob 18.00

Tolmin,
Tolminski
muzej

Predstavitev
knjige

21.12.2017, Ljubljana,
Muzej novejše
ob 18. 00

Predavanje

26.12.2017

Pohod

zgodovine
Slovenije

Nova Gorica

Vojska nas ne vzame
Vojaška in begunska korespondenca družine
Valentinčič s Kozaršč (Žvanova družina) med prvo
svetovno vojno.
Družinsko pisemsko zapuščino je za objavo zbrala, uredila
in dopolnila Majda Valentinčič.
Najboljši ponaredki Velike oktobrske socialistične
revolucije.
Predavanje dr. Leva Centriha

Tolminski muzej

Božični pohod na Sveto Goro

Društvo Škabrijel
1917,
Jordan Kodermac
041 620 290

ZBIRNO MESTO: pred Mestno občino Nova Gorica ob 9.00
TRAJANJE POHODA: 6 ur
TEŽAVNOST: nezahtevno
OPREMA: pohodniška obleka in obutev, pohodne palice, pijača
iz nahrbtnika
CENA: brezplačno

Zgodovinsko
društvo
Ljubljana in
Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

