
Vabljeni na pohod po feldbanu,
dne 5. 7. 2020 s pričetkom
ob 14:00 pri Divjem Jezeru. 
Več: www.geopark-idrija.siOstanki  nasipa na trasi feldbana

Zgodba o feldbanu sega v čas 1. svetovne vojne. V šesti soški bitki avgusta 
1916 je italijanska vojska potisnila avstro-ogrsko vojsko na levi breg Soče 
in s tem prekinila njeno oskrbovanje po Bohinjski železniški progi. Zato so  
potrebovali nadomestno pot oskrbe.

VOJAŠKA OZKOTIRNA ŽELEZNICA  

Zaradi premostitve zahtevnega hribovitega 
terena so morali feldban na nekaterih mestih 
povezati z dostavnimi vojaškimi žičnicami. 
Na Idrijskem sta delovali dve: prva iz Črnega 
Vrha do Cola, druga iz Zadloga do Predmeje. 
Žičnici sta delovali na električni pogon. Do 
začetnih postaj v Črnem Vrhu in Zadlogu 
je električno energijo dobavljala rudniška 
elektrarna v Idriji.

Zaradi višinske razlike okrog 300 m in s tem 
hitrega spusta proge je bila še zlasti zahtevna 
gradnja med Godovičem in Idrijo. Zgraditi so 
morali useke, podporne zidove, mostove in 
tudi 25 m dolg predor. Vožnja po feldbanu od 
Idrije do Godoviča je trajala tri ure. 

Avstro-ogrska vojska je za potrebe oskrbe 
svojih enot na soškem bojišču in Banjški 
planoti pospešila gradnjo nove, ozkotirne 
železnice – feldbana. Bojišče so povezali 
z železniško postajo južne železnice v 
Dolnjem Logatcu, kjer je bilo večje vojaško 
skladišče. 

Glavni del feldbana v dolžini 17 km je potekal 
od Dolnjega Logatca do Godoviča. Tu se je 
proga razdelila na dva kraka: prvi je potekal 
skozi Črni Vrh in Zadlog proti Lokvam v 
Trnovskem gozdu in je bil dolg 56 km, drugi 
pa proti Idriji. Tega so v letu 1917 podaljšali 
do Straže in po predvidevanjih do Dolenje 
Trebuše. Ta del je v celoti meril 55 km.

Trasa je večinoma potekala po obstoječih 
cestah. Kjer to ni bilo možno, so zgradili tudi 
več mostov in nasipov, usekov ter tunelov. 
Feldban so gradili vojaki železniških stotnij 
in stotnij za gradnjo ozkotirnih železnic, 
črnovojniki ter vojni ujetniki ruske in 
italijanske narodnosti. Teh je bilo samo v 
Godoviču konec leta 1916 preko 1500. 

Gradnja tunela na trasi feldbana ( Schaumann, Walther (1991). 
Die Bahnen zwischen Ortler und Isonzo 1914–1918: Vom 

Friedensfahrplan zur Kriegsfahrordnung. Dunaj: Bohmann Verlag)
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Letak »Feldban – vojaška ozkotirna železnica«  je nastal v okviru 
operacije Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, ob finančni pomoči 
sklada EKSRP. Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem Idrija. Organ 
upravljanja, pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Pohodniško zahteven del trase v Strugu  

»Nič kaj prijetno ni bilo okoli srca. Sedeti na zibajočem se 
vagončku in zreti prav v vodo soteske Zale, je zahtevalo svojo 
mero korajže. Vagončki so neprestano poplesavali na začasnih 
tirih, nihali na levo in desno, se ob vsakem stiku tračnic zdrznili 
in grozili, da skočijo najprej na nasip, z njega pa po strmini v 
globino in temačno dolino.« 
Lado Božič (Vir: Božič Lado (1968). Moja prva tura. Planinski vestnik, št. 12, Planinska zveza 
Slovenije, Ljubljana, str. 556–563

Prevoz ranjencev po feldbanu, Godovič, 19. 10. 1916 
(Nadškofijski arhiv Ljubljana).

Promet po trasi je tekel noč in dan. 
Prevažali so vojaško opremo, živila, vojno 
pošto, sanitetni material in ranjence, a 
tudi jeklenke živega srebra, življenjske 
potrebščine za oskrbo prebivalstva 
ter občasno primorske begunce. 
Sprva konjsko vleko so leta 1917 zaradi 
povečanja pretovora, pomanjkanja konj 
in krme zanje nadomestili z motorno 
vleko. Ker takšna oskrba ni več zadostila 
potrebam vojske, so v začetku leta 1917 
pričeli z izgradnjo normalnotirne proge, 
ki ni bila nikoli dokončana. 

Feldban je obratoval dobro leto dni, in 
sicer od julija 1916 do 24. oktobra 1917 
oziroma do preboja Soške fronte pri 
Kobaridu.

Trasa feldbana od Godoviča do Idrije 
je še danes večinoma lepo sledljiva. 
Najdostopnejši in nedavno urejen del 
trase poteka po Francoski cesti do vrha 
Ključ. Nadaljevanje nad reko Idrijco na 
strmem terenu v Strugu je slikovit in 
pohodniško najzahtevnejši del trase, ki 
ga priporočamo le izkušenim in dobro 
opremljenim pohodnikom.


