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Nekaj izmed naših izletov je tudi kulturno obarvanih. In če smo ob letošnjem kulturnem prazniku na 
pohodu na Goro Oljko združevali hojo in poezijo, bomo tokrat hojo in zgodovino, zabeleženo v prvem 

slovenskem zvočnem celovečernem igranem filmu Na svoji zemlji. Pred desetimi leti so zagnani domačini 
znamenite točke s snemanja filma povezali v krožno pot, ki jo bomo prehodili tudi mi. 

 
OPIS POTI: Potem ko se bomo (upamo, da bo to pri Rudiju na Petrovem Brdu) ustavili na jutranji kavi, se bomo 
spustili v Baško grapo do Grahovega, ki bo naše izhodišče. Tu se bomo podali najprej do treh tabel s prizori 
s snemanja filma, potem pa pot nadaljevali do Logarjevega mostu, kjer je bila posneta tudi scena miniranja 
mostu. Od tu bomo pot nadaljevali po pobočju Spodnjega Bukovega do verjetno najznamenitejše točke iz 
filma Na svoji zemlji, ko partizan Sova izreče besede: Stane, glej jo, našo Grapo! Od tu bo zelo lep razgled 
na celotno Baško grapo, še polnejši pa tudi z naslednje točke. Po dobrih dveh urah zmerne hoje bo čas za 
povratek in spustili se bomo proti Zarakovcu, kjer bomo prečkali reko Bačo ter se po njenem desnem bregu 
podali do Koritnice in še dveh znamenitih točk s snemanja filma: O, moj Jezus! ter Sezula se bom, ker grem 
poslednjič po naši zemlji. Pot bomo zaključili v kampu Šorli, kjer bo možnost okrepčila.  
Če nam bo čas dopuščal, se bomo pri povratku skozi Idrijo ustavili še pri Divjem jezeru.  

 

SKUPNI ČAS HOJE: 3-4 ure 
HRANA: iz nahrbtnika + možnost pijače in hrane v kampu Šorli na koncu  – hrano je treba 
naročiti vnaprej, zato to ob prijavi tudi sporočite 
OPREMA: obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram ta dan; pohodne palice 
glede na izkušnje 
ODHOD: ob 5.30 z AP v Gorici   VRNITEV: v večernih urah 
PREVOZ: organiziran glede na število prijav – OBVEZNA MASKA (pogoji  NIJZ) 
STROŠKI PREVOZA: 18 € (za člane) in 20 € (za nečlane) s popustom za družine  
PRIJAVE IN INFORMACIJE: Nina Gradič Planko (040 518 097), pdslivnicapricelju@gmail.com 
do srede, 23. 3. 
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