
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

Vabimo 

na pohod po Poti miru  
 

Vas Krn - Mrzli vrh (1359 m n.v.) 
 

V SOBOTO, 9. maja 2015 
 

Odhod avtobusa: ob   5h izpred pisarne PD Žalec 

                            ob   5.15 izpred podružnične OŠ na Trju 
 

Cena prevoza: 20 € 

 
Opis odseka poti – lažje/srednje zahteven : 
 

Začetek naše tokratne etape je v vasici Krn. Pot iz vasi Krn se ujema z evropsko pešpotjo E7 in se zlagoma vzpenja do 

še žive planine Pretovč (1,5 ure hoje). Od tam se nadaljuje po pašniku nad sirarno do erozijskih zajed, kjer steza krene 

v levo in kmalu doseže stene na severovzhodnem pobočju Mrzlega vrha. Pot do vrha vodi levo mimo kavern (40 min.), 

na vrhu Mrzlega vrha (1359 m) je postavljen križ. Z vrha se ponuja lep razgled na nekdanje bojišče soške fronte. V 

prvi svetovni vojni je Mrzli vrh pomenil eno ključnih točk v avstro-ogrski obrambi tolminskega mostišča. Bil je 

najbolj krvavo bojišče v Zgornjem Posočju. Greben Mrzlega vrha je na gosto prepreden s številnimi jarki in 

kavernami obeh vojskujočih se strani. Pod vrhom hriba je na severovzhodnem pobočju avstro-ogrska vojska 

izkopala razsežne kaverne. V eni izmed njih lahko vidimo betonski oltar, posvečen Devici Mariji, ki so  ga leta 1917 

postavili madžarski vojaki 3. bataljona 46. pešpolka.  

Pot bomo zaključili s spustom mimo slapov Sopotnice v vasi Gabrje, kjer nas bo čakal avtobus. V kolikor bo čas 

dopuščal, si bomo ogledali še muzej prve svetovne vojne v Kobaridu.  

 

Pot traja 6–7 ur. Organizirali smo tudi krajšo varianto v trajanju do 4 ure, tako da bo pot primerna za vse, ki se radi 

gibajo v naravi.  

 

Oprema: 

 

Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, naglavna svetilka, hrana in pijača iz nahrbtnika, rezervna oblačila ter 

zaščita pred sončnimi žarki in dežjem.   

 

Prijavite se lahko do četrtka 07. maja 2015 oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu 

 

031 767 061  Nebojša Krivokapić   

041 662 883  Janez Podpečan 
 

Vabljeni in lep planinski pozdrav ! 


