13. Festival Odmevi dediščine – 70 let filma Na svoji zemlji
Drugi festivalski dan, SOBOTA, 6. 10. 2018 (dopoldan)
6. pohod po Tematski poti Na svoji zemlji
Grahovo ob Bači – Koritnica
V soboto, 6. oktobra 2018, bo šestič 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).
Pohod bo umeščen v okvir prireditve 13. FEstival Odmevi dediščine 2018 – 70 let filma Na
svoji zemlji, vključen je tudi v Festival pohodništva Dolina Soče, Dneve evropske kulturne
dediščine in Evropsko leto kulturne dediščine 2018.
Odvijal se bo po začrtani poti, ki je bila leta 2012 kot edina filmska tematska pot v Sloveniji
speljana po lokacijah, kjer so bili posneti najpomembnejši prizori iz filma Na svoji zemlji. Vsako
leto Društvo Baška dediščina v sodelovanju s KS Grahovo ob Bači ogled tematskih tabel
nadgradi z lokalnimi zgodbami. Letos bodo osvetlile:
 110. obletnico ustanovitve Čebelarskega društva Tolmin. Postanek pri spominski
tabli na Grahovem ob Bači bo s kratkim kulturnim programom spomnil na ustanovni
datum 3. maj 1908.
 S kapljico spomina bomo obeležili 50. obletnico snemanja dokumentarnega
etnološkega filma » Plamen v dvonožcu», ki ga je na Koritnici posnel režiser Mako
Sajko.
 zgodbo Rudija Bašlja, borca NOB, ki je 24. 4. 1944 s požigom bencina v Postojnski jami
prižgal plemenico svobodi.
 zgodbe foto točke na Koritnici,
 zgodovino cerkve sv. Ane,
 zgodbo spomenika padlim NOB na Koritnici (1972), katerega idejno zasnovo je izdelal
akademski slikar, domačin Ljubo Brovč.
 Na pohodu sodeluje Marjetka Popovski, pevka in ljubiteljica slovenskih ljudskih
pesmi
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 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: Društvo Baška dediščina v sodelovanju s KS Grahovo ob Bači, PGD Grahovo ob
Bači.

Društvo Baška dediščina, Stržišče 28, 5243 Podbrdo, info@tpnasvojizemlji.si, 041 601 248

Prispevek za celotni pohod: 12 EUR (vodenje, izkaznica, spominek, pijača na okrepčevalnicah,
enolončnica na športnem igrišču)
Info:
Alenka Zgaga, predsednica 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
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