
 

Pohodniki Triglav – Sabotin 

SABOTIN 

Sabotin je gorski greben, ki se dviga nad Goriško ravnino, Goriškimi Brdi in reko Sočo. JZ 
del spada k Italiji. Hrib nima izrazitega vrha, njegova višina je 609 m, na JV nekoliko bolj 
izstopa  vrh Sv. Valentina, za katerega vemo, da ima višino535  m in ki mu sledi še nekaj 
vzpetin, stoječih točno nasproti Svete Gore, ki pa je visoka  681 m. Ima pa Sabotin več 
izjemnih razglednih točk: izpred cerkvice, kjerkoli ob poti proti bivši karavli se lepo vidi 
proti vzhodu in proti zahodu in izpred "karavle"proti zahodu. Vidi se vsa Brda in še dlje v 
Furlanijo. Razgledi so edinstveni! Na vrh Sabotina vodijo številne peš in  kolesarske poti ter 
celo asfaltna cesta. 

 



Od leta 1947 do leta 1991 je po vrhu potekala državna meja med Italijo in Jugoslavijo, ki je 
bila z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost dokončno ukinjena. Po Ozimskih sporazumih 
leta 1975 v mestecu Osimo blizu Ancone v Italiji so začeli graditi t.im."ozimsko" cesto, ki je 
Bricem za okoli 20 kilometrov skrajšala pot v Novo Gorico. Cesta je bila skupaj s cestnim 
mostom  odprta leta 1985 in v dolžini 1594 metrov poteka po italijanskem ozemlju. Tudi ta 
je skupaj z ovinki in armiranobetonskim mostom gradbeni dosežek. 

     

V okviru projekta "Sabotin park miru" je bila v prostorih bivše karavle odprta muzejska 
zbirka "Severna Primorska v osamosvojitveni vojni". V muzeju je tudi  veliko  eksponatov iz 1. 
svetovne vojne, še bolj doživeto pa je, če greš z vodnikom na ogled tunelov, kavern, 
bunkerjev ter bivališč vojakov in njihovih nadrejenih, ki so imeli celo improvizirano 
kopalnico. Sabotin je bil v 1. svetovni vojni ključna točka avstro-ogrske armade, ki se je tu v 
letih 1915 in 1916 branila pred napadi italijanske vojske. Zato je celoten Sabotin prepreden 
z jarki in kavernami; ti so še posebno zanimivi na grebenu, in sicer zato, ker so bili 
preurejeni v topniške položaje. Avgusta 1916 je v tako imenovani 6. soški bitki  Sabotin 
zavzela italijanska vojska, ki je nadaljevala avstrijsko prekopavanje po gori. Sicer pa so bili 
v bitkah na Sabotinu udeleženi pripadniki številnih narodnosti, ki so se borili v okviru 
avstro-ogrskih ali italijanskih oboroženih sil in tako tudi celo  mojega starega očeta s  
Pivškega. Ker se je naučil več jezikov, je postal občinski tajnik, vendar je zaradi bolezni, ki 
jo je prinesel s seboj iz vojne, zgodaj  umrl. 
 

   



   

 

 
 

     



    

      

 Marsikomu so na Sabotinu najbolj všeč razvaline cerkvice sv. Valentina, ki ga praznujemo 
14. februarja in za katerega rek pravi, da ima "Sveti Valentin ključ  od korenin". Nekoč je 
bila to božjepotna cerkvica preproste kvadratne oblike in je najbrž nastala že v 14. stoletju. 
V 16. stoletju so ji prizidali prezbiterij, spremenili tloris v pravokotnega ter kasneje dodali 
še zvonik z lopo in zakristijo. V bližini so bile še druge stavbe, ki so služile patrom 
frančiškanom, za prenočišče romarjev in pa gospodarsko poslopje. V takšni sestavi je 
delovala do reform cesarja Jožefa II., sina Marije Terezije, ko je bila opuščena in oprema 
razprodana; k njenemu dokončnemu uničenju pa so pripomogli še boji na soški fronti, saj 
je stala na izpostavljeni točki sabotinskega grebena. 

   



Sabotin pa je znamenit še po eni stvari, in sicer po svoji kraški in sredozemski flori, ki 
uspeva na prisojnih pobočjih, pa tudi po favni. Tako je Sabotin najsevernejše nahajališče 
črnega hrasta v Sloveniji. Na osojnih SV pobočjih pa po skalovju uspevajo tipične alpske 
rastline, kot na primer Justinova zvončnica. Tla na Sabotinu v glavnem sestavlja apnenec; 
na stezi za domom upokojencev lahko z eno nogo stojiš v enem zemeljskem obdobju, z 
drugo pa v drugem. Do sem je 500 milijonov let nazaj segalo morje,tako da  v Brdih lahko 
marsikje najdeš okamenele školjke – numulite. Te sta zbirala tako amaterski geolog Stane 
Bačar iz Ajdovščine kot njegov mentor, dr. Rajko Pavlovec, ki je doktoriral prav iz sestave 
tal Goriških Brd  (leta 1963). Danes ima Sabotin številne obiskovalce z vseh koncev sveta – 
Park miru jih skuša osvestiti o nesmiselnosti vojn in sožitju med narodi. V okviru bivše 
karavle je čez vikend in ob praznikih odprta okrepčevalnica, poleg nje pa imajo briški 
planinci svojo kočo. Prav lepo je posedeti na klopci in odpočiti pogled ob prekrasnem 
razgledu.                                                                                                  Marja, Angelca in Roman 
 

      

 

 



 

Pohodniki Triglav – sveti Valentin 

SVETI VALENTIN 

Sveti Valentin ali po slovensko Zdravko je bil včasih na Slovenskem zelo priljubljen. Vendar 
je  obstojal še bavarski Valentin in "naš"  Valentin je imel še dvojnika. Baziliko njemu v čast 
so v Rimu zgradili že v 4. stoletju našega štetja. To je bil čas slavljenja mučencev po zmagi 
krščanstva – cesar Konstantin in njegova mati Helena!?Že zalo zgodaj so ga častili, a o njem 
je bolj malo dokumentiranega. Po obnovi iste bazilike v 7. stoletju pa je že bilo zapisano, 
da tu počivajo ostanki mučenca Valentina. Vedno je upodobljen s palmovo vejico, ki je 
znak mučeništva, in obkrožen s skupino ljudi, ki naj bi jih ozdravil, saj  so mu pripisovali  
zdravilno moč. Latinsko se njegovo ime glasi " valens", kar  pomeni zdrav in krepak. Ker 
goduje nekaj pred pustnim časom, ko so se včasih najpogosteje ženili, so se mu priporočali 
tudi bodoči pari. Konec koncev je to tudi čas konca najhujše zime, zato pravijo, da je 
Valentin prvi znanilec pomladi – "prvi pomladin". 
 

      

V zahodni Evropi velja običaj, da je god svetega Valentina srečen dan, zato so si ljudje 
čestitali in se obdarovali. Amerika pa je ta dan popolnoma skomercializirala in ta 
novotarija se je udomačila tudi pri nas, tako da  sv. Valentinu pripisujemo atribut zavetnika 
zaljubljencev. To bi moral biti pri nas kvečjemu sveti Tilen! Toda kaj bi mi brez nekritičnega 



sprejemanja tujih običajev! Višek pa so "krompirjeve počitnice", kot da bi bili v severni 
Evropi, saj mi pobiramo krompir že od poleti naprej. Marja Kolenc 

p.s. Napisano kot dodatek članka o Sabotinu.  

 

 


