
          

 

         
     

POHODNIŠKI DAN ALPE ADRIA TRAIL 

 

Sporočilo za javnost – z embargom objave do sobote, 26. aprila do 18.00 ure 

 

Otvoritev pohodniške sezone po mednarodni daljinski poti Alpe Adria Trail letos 

v Sloveniji 

Otvoritev mednarodne pohodniške poti  

ALPE ADRIA TRAIL v Goriških Brdih 

 

Goriška Brda, 26. april 2014 - Pot Alpe Adria Trail, ki je bila v lanskem letu 

vzpostavljena, je 690 km dolga in označena pohodniška pot, ki poteka od 

Velikega Kleka (Grossglockner) v Avstriji čez slovensko ozemlje vse do 

Jadranskega morja proti Trstu/Miljam v Italiji v 43 dnevnih etapah. Pretekli 

konec tedna ja v Goriških Brdih potekala letošnja otvoritvena prireditev poti z 

odprtjem magične točke.  

 

Slovenija in slovenski turizem se na evropskem in globalnem turističnem zemljevidu vse 

bolj uveljavljata kot destinacija zelenega, aktivnega in zdravega oddiha. V skladu s to 

vodilno tematiko in v skladu z oblikovanjem privlačnih turističnih produktov, ki 

prestopajo meje, je nastal produkt aktivnega oddiha pohodniške poti ALPE ADRIA TRAIL. 

Ta pohodniška pot je plod uspešnega sodelovanja med tremi partnerji iz Slovenije 

(SPIRIT Slovenija), Avstrije (Kärnten Werbung) in Italije (Turistična organizacija Furlanija 

– Julijska krajina- FVG). Pot povezuje tri narode, tri kulture, tri pokrajinske tipe in poteka 

od Grossglocknerja preko Slovenije do morja pri Trstu.  

 

http://www.alpe-adria-trail.com/si/


          

 

         
     

Pohodniška pot v Slovenijo vstopi na sedlu Jepca na slovensko avstrijski meji, etape poti 

Alpe Adria Trail v Slovenji pa nato vodijo iz Kranjske Gore čez najvišji prelaz v Sloveniji 

Vršič ter  skozi neokrnjeno naravo doline reke Soče skozi Bovec, doseže Drežnico nad 

Kobaridom, pomembno kulturno mestece, znano po bojih in spomenikih iz prve svetovne 

vojne. Pri Bregu pot zavije v vinorodni okoliš Goriških Brd, kjer se pohodnik sreča s 

tradicijo vinogradništva ter mednarodno priznanih vin. Trasa pride na slovenski stran 

zopet pri Lipici, 430 let staro svetovno znano kobilarno in konjeniški center v Lipico in se 

nadaljuje preko Kokoši  do slovenske meje z Italijo pri Krvavem Potoku.  

Na današnji novinarski konferenci so ugledni predstavniki občine Brda, Sektorja za 

turizem javne agencije SPIRIT Slovenija, Planinske zveze Slovenije, Zavoda za turizem, 

kulturo, mladino in športa Brda ter organizatorji festivala Brda in vino predstavili pomen 

te planinske poti tako na regijski kot na nacionalni in mednarodni ravni ter bogat 

kulturno-kulinarični program in delavnice, ki potekajo ta konec tedna v Goriških Brdih.  

Franc Mužič, župan občine Brda: »Vesel sem, da nam je javna agencija SPIRIT 

Slovenija ponudila priložnost  skupne otvoritve sezone pohodništva na POTI, ki ne samo 

v Brda, ampak v  celotno regijo in Slovenijo prinaša veliko priložnost povezovanja in 

nove ciljne skupine gostov, predvsem iz Avstrije in Italije, ki so nad našo ponudbo 

izjemno navdušeni.  Vrhunska eno gastronomija, bogata kulturna dediščina, neizmerne 

možnosti preživljanja aktivnih počitnic v tesnem stiku z naravo in številne 

TRADICIONALNE PRIREDITVE, ki se v Brdih odvijajo preko celega leta, Brda umeščajo na 

zemljevid izbranih turističnih destinacij. Vsem gostom, ki se bodo odločili, da v 

novo  sezono vstopijo skupaj z nami, želim nepozabno doživetje tako pohodniške 

izkušnje kot prireditve Brda in Vino. Prepričan sem, da se boste k nam tudi v prihodnje 

radi vračali.«  

Mag. Karmen Novarlič, vodja Sektorja za turizem SPIRIT Slovenija: »Slovenija in 

slovenski turizem se na evropskem in globalnem turističnem zemljevidu vse bolj 

uveljavljata kot destinacija zelenega, aktivnega in zdravega oddiha. V skladu s to 

vodilno tematiko in v skladu z oblikovanjem privlačnih turističnih produktov, ki 

prestopajo meje, je nastal produkt aktivnega oddiha pohodniške poti Alpe Adria Trail. Ta 

pohodniška pot je plod uspešnega sodelovanja med tremi partnerji iz Slovenije, 

Avstrije  in Italije. Pot povezuje tri narode, tri kulture in tri pokrajine s produktom, ki 

omogoča aktivno odkrivanje naše dežele preko turističnega produkta pohodništva. Da gre 

res za odličen turistični produkt, med drugim dokazuje tudi prestižno priznanje ugledne 

revije National Geographic Traveller, ki je v svoji glavni temi aktualne številke predstavil 

deset najboljših novih pohodniških poti na svetu, med katere so uvrstili tudi pohodniško 

pot Alpe Adria Trail.« 

Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije: »Miro Eržen, 

podpredsednik Planinske zveze Slovenije: »V Planinski zvezi 

Slovenije  je  pohodništvo tista elementarna dejavnost, ki  ima v planinskih društvih še 

posebno mesto, saj je ena najbolj množičnih aktivnosti, dostopna vsem generacijam in ki 

povezuje udeležence ne samo v doživljanju narave, pač pa tudi s svojim sociološkim 

pomenom druženja ljudi in spoznavanja krajinskih in etnografskih različnosti. Zato 



          

 

         
     

pozdravljamo vsako pobudo, ki daje tudi planincem možnost, da odkrivajo gorski svet 

tudi na območju sosednjih dežel in pohodniška pot Alpe Adria Trail bo k temu nedvomno 

veliko prispevala. Je tudi primer uspešnega sodelovanja med turističnimi in planinskimi 

organizacijami, ki kaže na to (predvsem v Avstriji), da je možno s skupnim načrtovanjem 

takšnih poti in dogovorom o financiranju njihovega vzdrževanja, mrežo planinskih poti, ki 

jih vzdržujejo planinske organizacije, vključiti v širšo turistično ponudbo. Zato smo 

prepričani, da bomo v prihodnosti znali izkoristiti v ta namen tudi Slovensko planinsko 

pot in s tem ponuditi tudi zadovoljnim pohodnikom po trasi Alpe Adria Trail, da svoja 

doživetja obogatijo tudi s pohodom po delu ali celoti SPP. Vsem organizatorjem ob poti 

AAT se zahvaljujemo za trud in prizadevanje, želimo veliko uspeha, vsem pohodnikom pa 

veliko lepih trenutkov na tej čudoviti poti. 

Ariana Suhadolnik, direktorica zavoda ZTKMŠ Brda: »S slovesno otvoritvijo 

pohodniške sezone  Alpe-Adria-Trail, ki se bo letos odvila v Brdih, na pomenljivi lokaciji - 

naravnem križišču treh evropskih kultur, tudi uradno odpiramo turistično sezono. Z nekaj 

urnim pohodom, polnim prijetnih gurmanskih  presenečenj in zaključkom na eni najlepših 

letnih prireditev  Brda in vino. Zagotovo nepozabna izkušnja, za vse, ki se nam bodo 

pridružili. Brda so posebej v tem letnem času čudovita!« 

Sebastjan Mavrič, organizator festivala Brda in vino: »Letošnji praznik Brda in vino 

poteka v popolnoma novi preobleki. Festival briških vin  bodo danes, v soboto, obogatili 

briški in gostujoči gostinci, ki bodo na ulicah Šmartna v središču Goriških Brd pripravljali 

tradicionalne briške jedi. Že desetič zapored bo potekala dobro obiskana in priljubljena 

prireditev »Brda in vino«, ki je največji eno-gastronomski dogodek v Brdih, na katerem 

bo sodelovalo več kot 30 priznanih vinarjev in gostincev. Ulice bodo v dneh praznovanja 

prav posebno zanimive tudi zaradi umetniških razstav domačih umetnikov, dogajanje pa 

bodo spremljale številne delavnice tako za odrasle kot otroke. V duhu bogate ponudbe 

kulinarike in vin ter kulturnega programa bo potekalo tudi jutrišnje dogajanje.«  

Letošnja otvoritev mednarodne pohodniške Alpe Adria Trail poti poteka v 

Sloveniji, natančneje v Goriških Brdih z otvoritvijo magične točke in s celodnevnih 

pohodom v nedeljo, 27. aprila 2014. Pohodniki se bodo na 10 km dolgo pot podali ob 

8.30 izpred Hotela VENKO v Neblem. Gre za ne preveč zahtevno pot z vmesnimi postanki 

s kulturnim in kulinaričnim programom. Pohod se bo zaključil ob 14. uri na 6., ciljni 

postaji - ob vznožju razglednega stolpa v Gonjačah, kjer bodo v okviru trijezičnega 

kulturnega programa predstavniki treh dežel skupaj z županom občine Brda slavnostno 

odprli novo magično točko. Udeležba na otvoritveni prireditvi pohodniške poti Alpe Adria 

Trail je brezplačna. 

Danes (sobota, 26. aprila), dan pred otvoritvijo pohodniške poti Alpe Adria Trail, bo v 

Goriških Brdih potekala tradicionalna prireditev Brda in Vino, ko odprejo svoja vrata 

kleti srednjeveške vasice Šmartno in ponudijo obiskovalcem v pokušino vrhunska vina 

briških vinarjev z obeh strani meje. Sobotni dogodek spremljajo tudi strokovna 

predavanja, delavnice ter odlična gastronomska ponudba.  

 



          

 

         
     

PROGRAM POHODNIŠKEGA DNE 27. APRILA: 

8.00-8.30 odhod iz štartnega mesta v turističnem centru Neblo (Casino in hotel Venko) 

9.30-9.45 Fojana, pokušina medu in suhega sadja 

10.15 – 10.30 Grad Dobrovo, kulturni program 

10.30 – 12.00 Vinska klet Goriška Brda, voden ogled kleti z degustacijo vin in lokalnih 

kulinaričnih dobrot ter kulturnim programom  

13.00 Imenje, kulturni program, kulinarična pogostitev z oljčnim oljem 

14.00 Razgledni stolp Gonjače, trojezični kulturni program in možnost obiska Šmartnega, 

kjer poteka tradicionalna prireditev Brda in Vino. 

Poskrbljeno bo za brezplačne avtobusne prevoze od parkirišča do startne točke in ob 

zaključku pohoda nazaj na parkirišče.   

Več informacij o dogodku in o ponudbi Goriških Brd je na voljo na www.brda.si 

Podrobne predstavitve etap pohodniške poti Alpe Adria Trail s 

fotografijami,  zanimivostmi, napotki in nasveti so dostopne na www.aple-adria-

trail.com, etape je možno prenesti kot GPS pot v foramtu gpx, doživetja in vtise pa 

lahko pohodniki delijo na FB profilu https://www.facebook.com/AlpeAdriaTrail. 

 

http://www.brda.si/
http://www.aple-adria-trail.com/
http://www.aple-adria-trail.com/
https://www.facebook.com/AlpeAdriaTrail

