
EKSKURZIJA V POSOČJE 

V torek, 25. 9. 2018, smo vsi 9. razredi odšli na celodnevno ekskurzijo v dolino reke Soče 

oz. Posočje. 

Zbrali smo se ob 7.15. Reditelji so šli po malico, smo  jo vzeli s seboj. Ob 7.30 smo odšli iz 

končne postaje na Škofljici proti Vipavi. Vipava je majhna vasica, ki ji veliko domačinov 

pravi tudi slovenske Benetke, ker ima reka Vipava kar 25 mostov. Vipavska dolina, katere del 

je tudi Vipava, pa je znana po močni burji. Vipavsko dolino zaradi ugodnega vremena in 

vinogradov imenujemo tudi slovenska Kalifornija. V Vipavi smo pojedli malico in se 

odpravili proti tamkajšnjemu pokopališču, kjer hranijo sarkofage (tj. grob, v katerem je 

pokopana mumija), ki jih je iz Egipta v 19. stoletju prinesel Vipavčan Anton Lavrin. V 

sarkofagih sta bili dve mumiji, ki sta zdaj last Narodnega muzeja v Ljubljani. Potem smo se 

odpeljali mimo Nove Gorice, kjer smo videli Solkanski most, ki ima najdaljši kamniti lok na 

svetu. Šli smo mimo Tolmina proti Kobaridu. V Kobaridu smo si pogledali muzej 1. svetovne 

vojne, ki je leta 1993 dobil nagrado za najboljši muzej v Evropi. Muzej so postavili v spomin 

na vse vojake, ki so padli v 1. svetovni vojni. Želeli so tudi opozoriti na grozote vojne. 1. 

svetovna vojna se je začela predvsem zaradi tekmovanja za kolonije in vedno večjih 

nesoglasij med državami. Takratni cesar Avstro-Ogrske Franc Jožef je za prestolonaslednika 

imenoval nečaka Franca Ferdinanda, ker ni imel nobenih otrok, ki bi ga nasledili. Franc 

Ferdinand si je šel v Sarajevo ogledat  vojaške vaje. Te vaje so potekale 28. 6. 1914. Tu so ga 

pričakali vojaki in 6 pripadnikov Male Bosne, ki so ga hoteli ubiti. Mala Bosna je bila srbska 

organizacija, ki je želela, da bi se Bosna priključila k Srbiji, ampak Bosna je bila pod Avstro-

Ogrsko. Zaradi tega sta bili Srbija in Avstro-Ogrska v sporu. Mala Bosna je imela večinoma 

mladoletne pripadnike, ki so bili za Srbijo. Eden izmed teh 6 pripadnikov, ki so bili zadolženi 

za atentat na Franca Ferdinanda, je bil tudi Avstro-Ogrski državljan srbskega rodu Gavrilo 

Princip. On je izvedel atentat na Franca Ferdinanda.  Poslali so ga  v zapor, Avstro-Ogrska pa 

je zagrozila Srbiji, da naj primer razišče v roku enega meseca, če ne bodo poslali svojo 

policijo in napovedali vojno stanje med državama. Srbija tega ni izpolnila, zato se je 28. 7. 

1914 začela 1. svetovna vojna. Srbiji so prišli pomagat Rusija, Francija in Velika Britanija oz. 

tako imenovane antantne sile, Avstro-Ogrski pa Nemčija (skupaj sta se imenovali centralni 

sili). Leta 1917 se je v vojno vključila tudi Amerika, ki je stopila  na stran antantnih sil. 

Odprte so bile 4 fronte, tj. vzhodna, zahodna, balkanska (kasneje solunska) in jugozahodna, 

katere del je bila tudi Soška fronta. Trajala je od 23. 5. 1915 do 28. 10. 1917. V njej sta se 

borili Avstro-Ogrska in Italija. Kasneje sta se Italiji pridružili Velika Britanija in Francija, 

Avstro-Ogrski pa Nemško cesarstvo. Na Soški fronti je bilo 12 ofenziv oz. bitk. V vseh bitkah 

so zmagali Italijani, razen v 12. bitki, v kateri se je zgodil tako imenovani čudež pri Kobaridu. 

Čudež pri Kobaridu je fronto potegnil do reke Piave in s tem dogodkom je bila Soška fronta 

končana. V Kobaridu smo si ogledali še kostnico s cerkvijo Sv. Antona. Tukaj so pokopani 

italijanski vojaki, ki so padli v okoliških krajih. Zgradili so jo leta 1938. Nato smo imeli v 

Bovcu prostih 20 minut, kasneje smo se odpravili proti kavernam v Ravelniku. Kaverne so 

rovi, skopani pod zemljo, v katerih so se skrivali vojaki pred raznimi bombami. Tukaj smo 

reševali tudi učne liste za zgodovino in za geografijo. Nato smo se odpravili proti Logu pod 

Mangartom, kjer smo si pogledali pomožni vhod Štoln v rudnik svinca in cinka Rabelj. V 

Logu je tudi pokopališče padlih Avstro-Ogrskih vojakov, pri katerih se je po nagrobniku 

videlo,  katere vere je bil vojak. Nato smo se vrnili nazaj na Škofljico čez Predel po italijanski 

strani do Kranjske Gore, mimo Radovljice do Ljubljane oz. do Škofljice. 
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