
Pohod, Pot miru na 
 Sabotinu 

Za športnike v naslonjaču 

Letošnji pohod ZSČ je potekal na Sabotin. Pohod se je pričel na 
križišču ceste za Sabotin. Po cesti smo hodili do piramid, katere 

označujejo italijansko bojno linijo pred napadom na Sabotin, 
katerega so Italijani zavzeli v šesti ofenzivi. Tam smo zavili s 

ceste v strelske jarke in po njih nadaljevali do koče. 
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Zbirališče pohodnikov in pričetek 
pohoda pri odcepu ceste Kojsko-Plave 

za Sabotin 



Pred odhodom je bilo mrzlo, zato se nam je prileglo nekaj 
krepkega, da nas je malo ogrelo 



Tetraedri na parkirišču, na katerih je s posameznimi črkami napis 
SLOVENIJA 



Pozdravni govor pred odhodom 



Pogled na Goriška Brda, se zmeraj v jesenskih barvah 



Pričetek pohoda po cesti 



Odcep poti za lovsko kočo. Ta pot vodi mimo lovske koče na Sv. Primož 
in se zopet priključi cesti za Sabotin, po kateri smo nadaljevali mi 



Pogled na Goriška Brda 

Sv. Križ 

Menik 



Pogled na Škabrijel 



Po dolgem času hitre hoje sem uspel iz zadnjega mesta prehiteti 
dolgo kolono in priti naprej, da posnamem čelo kolone 



Smerokazi z golobom, kateri je simbol oznak na poti miru  



Pohodniki iz Maribora 



Pogled na kolono pohodnikov 



Zlatko s čajem, katerega smo dobili na postanku. Zraven si lahko 
dobil tudi kaj krepkega 



Postanek za okrepčilo s čajem in malo počitka 



Vodja pohoda. 



Pogled na razgledni stolp na Meniku 



Narava ob poti v različnih 
barvah 



Prva piramida ob poti 



Pri naslednji piramidi pot zavije s ceste v strelske jarke 



Opis simbola piramid 



Vstop v strelske jarke 



Zid iz kamna brez malte. 
Moderna gradnja za sto let 



Po strelskih jarkih 



Pred kočo, kjer je bil zaključek pohoda 



Pred izhodom iz jarkov 



Prihod do koče,kjer so nas že čakali  avtobusni pohodniki 



Najlepši del pohoda na zaključku 



Zaključek z rdečim in belim vinom in pasuljem 



Zaključni govor 



Goriška Brda s Sabotina in izhodišče pohoda nekje v daljavi 



Kaninsko pogorje v daljavi 



Pot na vrh Sabotina 



Vhodi v rove 



Pogled nazaj proti koči s poti 
na vrh 



Vrh Sabotina, v ozadju Sveta Gora 



Pogled na Sv. Goro približano 



 
Barva Soče pri nas in 

HE Solkan 



Barva Soče v Italiji. Odvisno, s kakšnega kota jo gledaš 



Bunker pod vrhom in Nova Gorica 



Nekaj fotografij notranjosti rovov 



Na Sabotin sta  iz Solkana dve poti. Južna pot, katera gre mimo kapele 
Sv. Valentina po grebenu na vrh in nato do koče, ta je pa severna pot, 

ki pride tik pod rovi in skozi rov do koče in nato na vrh 



Ko sem se vrnil do koče, smo se začeli pripravljati za odhod 
domov 



Pri avtobusih 



Edvard  čaka na odhod avtobusa 



Postanek na poti 
KONEC 


