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10. pohod po Tematski poti Na svoji zemlji 
Grahovo ob Bači – Koritnica, v soboto, 1. 10. 2022 

POSVEČEN VSEM STATISTOM, KI SO SODELOVALI V FILMU 
VABILO / Izjava za javnost 

 
V soboto, 01. oktobra 2022, bo desetič zapored organiziran pohod po Tematski poti Na svoji 
zemlji. Start bo tudi letos ob 10. uri pri Domu krajanov na Grahovem ob Bači (Baška grapa). 
Dobrodošlica za pohodnike pa bo na voljo že od 9. ure dalje.  

 

Pohod je vključen v 
 Festival pohodništva Dolina Soče in  

Dneve evropske kulturne dediščine 2022. 
 

Program – postanki:  

 start ob 10. uri (dom krajanov Grahovo ob Bači) 

 ob tematskih tablah  

 okrepčevalnica na poti  

 obisk foto točke in rimski zid 

 OB 14. uri kratka slovesnost ob postavitvi 

spomenika NOB na Koritnici 

(govorniki,  otroški zbor iz KS Grahovo ob Bači, Marjetka Popovski) 

 zaključek pohoda (okvirno ob 15. uri) 

Organizator si pridržuje pravico spremembe programa glede na razmere. 
 
Tematska pot Na svoji zemlji povezuje dediščino filma Na svoji zemlji s prostorom Baške grape, kjer je bila posneta 
večina prizorov. Ohranja skupni spomin ustvarjalcev in domačinov na čas snemanja filma, ki je pomenil začetek 
slovenske profesionalne kinematografije. KTT društvo Baška dediščina vsako leto v sodelovanju s KS Grahovo ob 
Bači vsebino pohoda nadgradi z lokalnimi zgodbami:  

 Čebelarskega društva Tolmin,  

 Ivan Kokošar, duhovnik, skladatelj, zborovodja, vzgojitelj cerkvenih organistov, goreč cecilijanec, 
zbiralec ljudskih napevov 

 dokumentarnega etnološkega filma » Plamen v dvonožcu », ki ga je na Koritnici posnel režiser in 
scenarist Mako Sajko (letošnji prejemnik nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo, ki jo podeljuje 
Društvo slovenskih režiserjev)  

 zgodbo Rudija Bašlja, borca NOB, ki je 24. 4. 1944 s požigom bencina v Postojnski jami prižgal 
plemenico svobodi. 

 ogled foto točke na Koritnici (rimski zid, lokacija snemanja filma NSZ, Bohinjska proga) 

 spomenik padlim NOB na Koritnici (1972), katerega idejno zasnovo je izdelal akademski slikar, domačin 
Ljubo Brovč. 

 Stara cerkev 

 Nova panoramska tabla Baške grape s info točko 
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Skozi oba kraja se je na tematsko poto Na svoji zemlji leta 2018 zlila daljinska pot JULIJANA. 
Njena kulturno-filmska dediščina ji dodaja posebno vrednost in pohodnikom Julijane možnost, 
da jo spoznajo.  
Ker je poslanstvo poti ohranjanje skupnega spomina ustvarjalcev in domačinov na čas 
snemanja filma, na podlagi katerega je pot tudi nastala, vas vabimo, da se nam pridružite na 
poti ali samo na kateri izmed tematskih točk.   
 
Organizator KTT Društvo Baška dediščina je upošteval priporočila Alpske konvencije glede 
trajnostne mobilnosti in časovnico pohoda prilagodili voznemu redu vlakov, tako s primorske 
kot tudi z gorenjske strani. 
 
Organizatorji: KTT Društvo Baška dediščina v sodelovanju s KS Grahovo ob Bači, PGD Grahovo 

ob Bači, ŠD Zarja Koritnica 

Startnina (organizacija in vodenje, spominek, pijača na okrepčevalnicah): 
1. 12 EUR z enolončnico v cilju 
2.   5 EUR brez enolončnice v cilju 

 

 

Info:  
Alenka Zgaga, predsednica KTT Društva Baška dediščina 

Stržišče 28  5243 Pobrdo GSM 041 601 248  info@tpnasvojizemlji.si  
https://www.facebook.com/tematskapotnasvojizemlji/ 
www.tpnasvojizemlji.si 
http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si 
https://www.facebook.com/tematskapotnasvojizemlji 

 
Dostop:  
Cestne povezave: 

 Iz smeri:  Škofja Loka – Železniki – Petrovo Brdo – Podbrdo – Grahovo ob Bači (50 km) 
 Iz smeri: Idrija – Dolenja Trebuša – Bača pri Modreju (glej smerokaz Podbrdo) – Grahovo ob 

Bači 
 Iz smeri : Nova Gorica – Most na Soči - Bača pri Modreju (glej smerokaz Podbrdo) – Grahovo 

ob Bači 
Vlak  

http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozni-redi 

 Nova Gorica – Grahovo 07:35 -  08:25                           
 Grahovo - Nova Gorica  17:53 – 18:40 

 

 Ljubljana - Jesenice – Grahovo 06:55 – 08:20 – 09:22 
 Grahovo – Jesenice – Ljubljana 16:46 – 18:03 – 19:20 
 Grahovo – Jesenice – Ljubljana 18:16 –  19:16 - 20:38 

 
V letu 2021 poteka nadgradnja Tematska poti Na svoji zemlji.  Operacijo Podeželje in dediščina v dolini Soče delno financira Evropska 
unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovorna Občina Tolmin. Programe izvaja KTT 
društvo Baška dediščina. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014– 2020, je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra
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